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AKTUÁLNĚ

JIH A NOVÁ BĚLÁ ZVOU NA DEN MĚSTSKÝCH OBVODŮ S IZS
výjezdního centra Ostrava-Jih na
ulici Kaminského v Nové Bělé.
Své aktivity představí hasiči,
záchranáři, policisté i další reprezentanti složek integrovaného
záchranného systému. Chybět
nebudou ani vojáci Krajského
vojenského velitelství Ostrava.
„Účastníci se mohou těšit
mimo jiné na ukázky výcviku
policejních psů a koní, prezentaci hasičské a speciální zásahové techniky, a to včetně dynamických i statických ukázek
vrtulníku. Zároveň bude možné
si vyzkoušet speciální sportovní disciplíny hasičského sportu
TFA (toughest firefighter alive nejtvrdší hasič přežije). Zaměří-

Foto: Heli4U

Fyzické dovednosti, smysl pro
pořádek, zajištění bezpečnosti
i rodinná zábava a pohoda. To
vše, a ještě mnohem více, bude

JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih se koná
8. září 2022 od 13 hodin ve 4. patře budovy
A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Zájemci mohou průběh zastupitelstva sledovat online
na internetu. Pořízený videozáznam bude přidán
na youtube kanál Městský obvod Ostrava-Jih.

hrát hlavní roli na akci nazvané
Den městských obvodů s IZS. Ta
se uskuteční 6. srpna od 10 do
19 hodin v areálu Integrovaného

me se i na preventivně výchovné činnosti formou interaktivní
zábavy pro školáky,“ zve na akci
starosta Martin Bednář.
K pestrému programu přispěje také řada sportovních
a kulturních subjektů z Jihu.
Pro děti jsou nachystány herní
zóny. O hudební doprovod se
postarají Honza Vančura & Plavci, ABBA revival a Heidi Janků,
která se rovněž zhostí moderátorské taktovky. V areálu bude
k zakoupení také občerstvení.
Akce Den městských obvodů
s IZS, na niž je vstup zdarma, se
koná díky spolupráci městských
obvodů Ostrava-Jih a Ostrava-Nová Bělá.

OPRAVY CHODNÍKŮ ZVYŠUJÍ BEZPEČNOST PĚŠÍCH
Jih bude opět vzhledově
útulnější a bezpečnější. Aktuálně probíhá oprava chodníku na
ulici Cholevova a oprava chodníku na autobusové zastávce
Karpatská na ulici Výškovická.
Dále jsou opravovány chodníky na ulicích Antonína Gavlase 1 až 3 a Václava Košaře 3, kde
původně kachlový chodník získá asfaltovou vrstvu.
Nový, asfaltový, povrch dostanou i chodníky na ulici Františka Formana 15 až 33, kde
budou navíc doplněny pásy,
které umožní lepší orientaci

nevidomým v tomto prostoru.
Radnice za tyto investiční akce,
které budou dokončeny během
srpna, zaplatí téměř 2,55 milionu korun.
V plném proudu je také
souvislá oprava chodníků podél celé ulice Františka Hajdy
a vybraných chodníků ve vnitrobloku mezi ulicemi Františka
Hajdy a Krestova. U této investiční akce, která vyjde radnici na
18 milionů korun, se počítá s dokončením letos v září.
Z mnoha míst v našem obvodě už také stavební firmy hlásí,

že mají hotovo. Během letních
prázdnin byly dokončeny opravy řady venkovních schodišť
ve Výškovicích, konkrétně na
ulicích 29. dubna, Výškovická
a Srbská.
V této části Jihu se zároveň
v létě zrekonstruovaly chodníky na ulici Staňkova. Na Dubině mají nový povrch chodníky
na ulici J. Matuška, v Zábřehu
se opravily chodníky na ulicích
U Hrubků, Svornosti a Zimmlerova a v Bělském Lese na ulicích
Zdeňka Vavříka, Zdeňka Chalabaly a Ladislava Hosáka.

ROAD CIRCUS NABÍDNE ATRAKTIVNÍ SHOW
První zářijová sobota bude
opět patřit motoristickému galapředstavení Road Circus. Oblíbená sportovně-kaskadérská show
jako obvykle rozduní ulici Horní
mezi Dubinou a Bělským Lesem.
Závody motocyklů v takzvaném nočním sprintu pro kategorie 1 000 ccm a 600 ccm obohatí
divácky atraktivní vystoupení
kaskadérů i soutěže pro děti.
„Naším cílem je zajistit takový program, který si užijí
celé rodiny. Velkým lákadlem
bude kaskadérská podívaná na
hranici možností, kterou předvede Adam Peschel se svým
bráchou Patrikem. Připravují se

i ukázky strojů, které v běžném
provozu nejezdí,“ přibližuje
program místostarosta Otakar
Šimík s tím, že skoky na motocyklu předvedou jezdci z FREE
moto STYLE academy. Děti si
rovněž mohou vyzkoušet jízdu
s minibike a poprvé se objeví
závody automobilů.
Hlavní program pátého
ročníku Road Circusu, který je
pro všechny návštěvníky zdarma, odstartuje 3. září v 16 hodin. Konec se předpokládá ve
20 hodin. Zvídaví motorističtí
fanoušci mohou na místo dorazit i dříve a podívat se na tréninky jezdců a kvalifikační jízdy.
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Vážení Jižané,
prázdninové letní dny lákají ven z bytů.
Jsem rád, že všem, pro které není cesta
z města aktuální, má náš obvod co nabídnout. Zelené srdce Jihu nabízí nejen stín
a vůni Bělského lesa, ale také procházkové
trasy, posezení, grilovací místa, v těsném
sousedství akvapark. Relaxovat můžete
v areálech Rybníky pod Hurou ve Výškovicích, Zeleň za Lunou a Zeleň Savarin. Vysazené stromy, mlhoviště i pítka osvěží tělo i mysl.
Radostí z pohybu žije řada hřišť na Jihu. A co
říkáte na kulturní akce, které radnice průběžně pořádá? Myslím si, že se toho podařilo
udělat pro spokojenější život v obvodu docela dost. Přesto stále vidím, kolik práce je ještě
třeba učinit. Pro pokračování v investičních
akcích s cílem zlepšit stav chodníků, domů,
veřejného prostoru prázdniny neplatí. Děkuji
za to, že jsem měl s lidmi z radnice i díky vašim podnětům možnost věci posouvat. Naše
plány na další roky jsou opět náročné, plné
výzev a projektů. Věřím, že se budou realizovat a plnit svůj smysl. A tím je zlepšovat Jih
tak, aby se zde dobře žilo.

Nikdo není schopen vše změnit mávnutím
kouzelného proutku. Z říše pohádek v tomto
směru mohou být jen nereálné předvolební
sliby některých kandidátů v blížících se zářijových volbách. Z podobných vyjádření mám
smíšené pocity a nepřestávám žasnout, kam
až jsou schopni někteří zajít, zda záměrně
dělají z lidí blázny, nebo sami nemají tušení,
že své sliby nemohou jednoduše splnit. Zvědav jsem také, zda se „zčistajasna“ jako vždy
objeví nějaká cíleně špinící „nečekaná kauza“,
která nepřekvapivě vyšumí hned v týdnu po
volbách. Dovolím si vás požádat: přijďte prosím do volebních místností. Máte své zkušenosti a vlastní rozum. Jen vy můžete nejlépe
porovnávat uplynulá volební období a stanovit, komu věřit. Mnozí z vás považují politiku
za neprůhlednou záležitost a nevidíte smysl
jít k volbám, protože nic neovlivníte. Opak je
pravdou. I v politice jsou různí lidé, s různými
ambicemi, zájmy a schopnostmi. A politika, ať
ta celostátní nebo obecní, rozhodně ovlivňuje
každého z nás. Je na vás, zda se bude Jih dále
rozvíjet, nebo se do něj vrátí hazard a neprůhledné nakládání s veřejnými prostředky.

Přeji vám nejen šťastnou volbu, ale nyní
hlavně krásné letní dny a úsměv na tváři
i v duši. Ano, zásadní je náš pozitivní pohled na
svět. Dokud se žije, má se žít radostně a naplno.
starosta Martin Bednář
PS: V zářijovém a říjnovém vydání Jižních
listů úvodník nenajdete. Z důvodů dodržení
předvolebního fair-play jsme se rozhodli náš
zpravodaj vydat bez jakýchkoli názorů politiků.

PÉČE O DRUHÉ PŘISPĚLA K DLOUHOVĚKOSTI

Ludmila Hlisnikovská, která už čtvrtstoletí bydlí v našem obvodě, oslavila 24. července úctyhodných sto let. „Děkuji za to, že

jste s námi už tak dlouho a že jste toho tolik
udělala pro rodinu,“ řekl mimo jiné v gratulaci starosta Martin Bednář, který oslavenkyni předal dárkový koš, knihu o obvodu
s věnováním i krásnou kytici. „Květiny miluji,“ přiznala v takřka hodinovém rozhovoru
stále vitální seniorka.
„Vždycky mě bavila práce na zahrádce.
To bylo moje, sázela jsem brambory a také
jsem hodně četla,“ prozradila žena, jejíž oblíbenost rostla i díky tomu, že mnohdy pečovala o druhé.
„Starala jsem se o manžela, který byl
upoután na lůžko, i o maminku manžela,
stejně tak o své dva sourozence,“ řekla dále
jubilantka, jež byla zaměstnána jako uklízečka v koksovně a základní škole.
„V životě jsem se nadřela, ale pomohlo
mi to. Myslím si, že jedním z receptů na

dlouhověkost je to, aby lidé byli pracovití
a nebyli líní,“ zdůraznila žena, která vychovala dvě děti a zároveň jí radost dělají čtyři
vnoučata, pět pravnoučat a dvě prapravnoučata.
„Pokud je to jen trochu možné, tak mě
všichni navštěvují,“ těší rodinné vztahy
seniorku, která bydlí v Hrabůvce v bytě
u dcery a jejího manžela. Společnost jí také
už třináct let dělá další rodinný miláček –
fenka Vendula. „Žije se mi zde moc dobře.
Když to ještě šlo, často jsme v okolí bydliště chodili třeba na pizzu,“ řekla rodačka
z Orlové.
A jaký vzkaz by oslavenkyně měla pro
obyvatele obvodu? „Důležité je, aby se lidi
měli rádi a nehádali se. I díky tomu pak
mohou žít spolu pohromadě a spokojeně,“
dodala Ludmila Hlisnikovská.

K DISPOZICI BUDOU PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Během voleb do obecních zastupitelstev,
které se uskuteční 23. a 24. září, bude možné využít také přenosné volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů úřad městského obvodu a v den voleb také okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo voleb-

ní místnost. Pouze však v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena.
O možnost volit do přenosné volební
schránky mohou voliči požádat již nyní,
a to na telefonním čísle: 599 430 222,
599 430 255, popřípadě na e-mailo-
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vé adrese: alena.tyleckova@ovajih.cz.
Úřad městského obvodu bude rovněž
u většiny volebních místností umístěných
v patře budov zajišťovat prostřednictvím
zaměstnanců úřadu službu pro přímé
předávání žádostí voličů o možnost volit
do přenosné volební schránky.

www.ovajih.cz
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SLAVNOSTI JIHU NADCHLY

Sliby se mají plnit. A tahle slova padla na úrodnou půdu. Loni bylo řečeno, že letošní Slavnosti Jihu budou po všech stránkách
větší, příjemnější a atraktivnější. A výsledek? Podle návštěvníků Slavností Jihu se toto předsevzetí splnilo po všech stránkách.
Během víkendu 18. a 19. června se ve
zcela vyprodaném areálu na bývalém fotbalovém hřišti NH Ostrava skvěle bavily
tisíce dospělých i dětí. Rodinná pouta se
utužovala díky řadě atrakcí, které byly
k dispozici zdarma, a to včetně sportovních, vědomostních i dovednostních soutěží a aktivit.
Pohodovou atmosféru dokresloval fakt,
že přítomné seznámily se svými službami
volnočasové subjekty, které na Jihu pracují
s dětmi a mládeží.
V nabitém programu se také předávala
významná ocenění. Osobností Jihu pro rok
2022 se stal dvaadevadesátiletý spisovatel, bývalý pedagog i reprezentant Československa ve skoku dalekém Lubomír Man.
V hlasování veřejnosti si cenu vysloužila referentka úřadu Šárka Zubková za nadstandardní práci se seniory na Jihu. Stejně jako
loni proběhla soutěž v pojídání chilli Žhavý
Jižan. Příjemným zpestřením akce byl působivý ohňostroj, který rozzářil oblohu během
sobotního večera.
A k tomu všemu se servírovaly hudební
pamlsky. Fanoušci popu jásali u skupin Poetika a Jelen, rapovou hostinu pořádal Kali, na
rockovou strunu zahrály formace Olympic
a Divokej Bill. Do varu přítomné přivedli i zpěvačka Lenny či Monkey Business, kteří Paulu McCartneymu zazpívali Happy Birthday

k jeho červnovým osmdesátinám. Vystoupili
i interpreti vzešlí z hlasování v rámci projektu participativního rozpočtu Jih ožije hudbou
– Niké Vopalecká a skupiny Mentallica a My
Project. Improvizační show zase předvedli
herci vystupující jako Partička.
„Věděli jsme, že máme nachystaný skvělý program s řadou aktivit. I přesto musím
říci, že pochvalné reakce, které jsme obdrželi, předčily veškeré mé očekávání. Byly to
parádní dva dny. Už máme spoustu nápadů,
jak příští ročník ještě vylepšit,“ okomentovala akci místostarostka Markéta Langrová.
Už nyní chystáme Slavnosti Jihu 2023
a můžeme slíbit – máte se nač těšit!

4

AKTUÁLNĚ

5

www.ovajih.cz

ROZHOVOR

CO BUDE DÁL ANEB TIPY
PRO LEPŠÍ ŽIVOT NA JIHU
Touhu po rodinném domku za Ostravou měníme na stále větší chuť bydlet v srdci městského obvodu. Klidně i v paneláku.
Na koncert nebo výstavu rádi zamíříme na náměstí, zaběhat si jdeme do blízkého Bělského lesa. Děti mají do školy či
na hřiště jen pár kroků a nám dospělým je umožněno žít, pracovat a bavit se v docházkové nebo pohodlné cyklistické
vzdálenosti od míst, kde to pulzuje a něco zajímavého se pořád děje. Každý si může žít svůj sen a je na jednotlivci, jak
s nabízenou příležitostí naloží. O blízké budoucnosti a výzvách na Jihu se tentokrát rozpovídali starosta Martin Bednář
a místostarostové Dagmar Hrabovská a Jan Dohnal.

Martin Bednář

Dagmar Hrabovská

Jan Dohnal

»»

vacích a společenských akcí, které se na Jihu
konají v současné době i teprve připravují.
Hrabovská: Téměř každodenně hovořím
s dospělými i jejich dětmi. Je zajímavé, že
obě věkové skupiny považují za prioritní
otázky bezpečnosti a čistoty. Kromě toho
jako velmi důležité vnímám, abychom pokračovali v investičních akcích týkajících
se zejména rekonstrukcí mateřských škol,
jejich zahrad, kuchyní, hřišť, a to v souladu
s vypracovaným pasportem investic a velkých oprav v oblasti školství. Neméně významná je pomoc základním školám v modernizaci učeben nebo IT vybavení. Dalším
stěžejním tématem je pro mě vybudování
nového a moderního domova pro seniory,
rozšíření a navýšení míst odlehčovací služby

pro dříve narozené. Nemohu také opomenout potřebu systematického zvelebování veřejného prostranství, jako jsou parky,
podchody, chodníky, zeleň, a postupná revitalizace všech částí obvodu – Zábřehu, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny a Bělského Lesa.
A největší výzva pro rozvoj Jihu? Lidé, kteří
uvažují o přestěhování do našeho obvodu,
by měli mít dostatečnou nabídku nového moderního bydlení. Taková možnost se
v současnosti nabízí prostřednictvím bytové
zástavby na ulici Středoškolská.
Dohnal: Klíčové pro Jih je to, co v každém
jiném roce. Bezpečnost, čistota a parkování.
Kolegové to už řekli. I když se toho už mnoho
zlepšilo, před námi je stále řada věcí a problémů, které je třeba začít řešit. Uvědomujeme

Co je podle vás klíčovým tématem
městského obvodu v roce 2022?
Bednář: Záleží na lidech a úhlu pohledu.
Řadu z nich trápí zvyšující se finanční nároky každodenního života, mnozí přemýšlí,
jestli se vrátí podzimní vlna koronaviru a jak
nás to všechny ovlivní. Radní obvodu hledají
způsoby, jak a více zlepšit náš Jih. Osobně
chystám konkrétní řešení témat pro následující čtyři roky. A že jich tedy je! Je třeba
zajistit více zubních lékařů, sehnat potřebné
finance na opravy chodníků a cest, pokračovat v revitalizaci našich sídlišť i opravách základních a mateřských škol, zajišťovat bezpečnost. Neustále přemýšlím, jak obyvatele
více vtáhnout do dění obvodu, zapojit je do
všech těch sportovních, kulturních, vzdělá-
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si, že lidem hodně záleží na tom, jak vypadá
veřejný prostor kolem místa, kde sami bydlí,
kde se během dne nejčastěji nacházejí, a tak
pokračujeme v revitalizaci sídlišť. Letošní největší akcí je bezesporu oprava prostranství
kolem Kotvy v Zábřehu.
»» Lidé mají rádi všechno po ruce. Dovedete si představit, že se obvod stane místem
krátkých vzdáleností s propojením různorodých funkcí? Umí dnes radnice přibrzdit
a zamezit odcházení a odjíždění obyvatel jinam? Za kulturou, zábavou, sportem
a dalšími zážitky, ale i bydlením a prací?
Hrabovská: Jsem přesvědčena, že se to
už děje a že už dávno neplatí představa, že
Jih je jen noclehárnou Ostravy. Mohu občany ujistit, že se radnice svými kroky ve
všech těchto oblastech snaží nejen udržet,
ale také zvýšit počet obyvatel s trvalým
pobytem v našem obvodu. Mám radost,
že letošní zápis do mateřských škol ukázal,
že bylo přijato o 112 dětí více oproti minulému školnímu roku. Rodiče se nebojí dát
děti do našich modernizovaných škol se
skvělými učiteli, což je dobrý signál. Jen pro
zajímavost, investice do modernizace škol
jsou dnes čtyřnásobně vyšší, než tomu bylo
v roce 2019. Společně s městem a vedením
kraje úzce spolupracujeme na vytváření
nových pracovních příležitostí přímo u nás
na Jihu. Sami intenzivně nabízíme nebytové prostory k podnikání a snažíme se do
obvodu přilákat profese, které tady chybí,
jako jsou například zubní lékaři. A když se
podíváte na nabídku dvou kulturních domů
a místních spolků, uvidíte, že si u nás zajdete
nejen do divadla a na koncert, ale dobře si
zasportujete na dvou desítkách otevřených
hřišť. A to nemluvím o dalších tradičních
a oblíbených akcích.
Dohnal: Jih je primárně místem k bydlení, takže zde musí být zejména infrastruktura pro kvalitní bydlení a volný čas. Lidé chtějí
dobře bydlet, mít kvalitní školu pro své děti
a v čistém udržovaném parku se musí cítit
bezpečně. Stěhování obyvatel je trend, který
se bohužel týká celé Ostravy. V našem nejlidnatějším obvodě to je samo sebou vidět
nejvíc. Víme, že se řada lidí dnes stěhuje do
satelitů v blízkosti Ostravy. To má dva hlavní
důvody. Prvním je kvalitní bydlení, které bohužel v našem obvodě v nových bytových
projektech není a chybí, a proto někteří raději volí domek ve Sviadnově, v Paskově či
Krmelíně. Druhým aspektem je životní prostředí a s tím spojená bezpečnost. Životní
prostředí a kvalita zeleně se v posledních
letech významně zlepšily. Teď je na řadě
bezpečnost! Pokud nabídneme lidem dobré bydlení, dostatečnou bezpečnost a udržovaný veřejný prostor, neodejdou. Dávno

už neplatí, že většina lidí opouští Ostravu
a stěhuje se do Prahy či jiných regionů. Z dat
víme, že většina na Ostravsku zůstává.
Bednář: Myslím si, že až na nedostatek
pracovních možností je náš obvod senzační místo k životu. Jih má volné kapacity
škol i školek, domovy důchodců, řadu bytů
i v majetku obvodu, které postupně renovujeme, blízkost Bělského lesa pro pohodu a odpočinek, moderní sportovní areály,
včetně Ostravar Arény a atletické haly. Působí zde čtyři prvoligové kluby. Pořádáme
řadu akcí pro celé rodiny, máme dva kulturní domy se skvělým a bohatým programem a také Kino Luna. Fungující městská
hromadná doprava (MHD) nám umožňuje
rychlé spojení se zbytkem města. Jistě, někteří namítnou, že velkou skvrnou na image
obvodu jsou stále ubytovny a problémy
s jejich obyvateli. Chci ale ujistit, že radnice
za posledních osm let udělala v této pro-
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blematice mnohem víc než kdykoliv předtím. A to i přesto, že lidé do našeho zastupitelstva zvolili i politiky s přímou vazbou
pravě na majitele těchto ubytoven, bývalé
herny i odsouzené podnikatele. Společně
s poslancem Alešem Juchelkou připravujeme další návrh zákona, který by mohl celou
situaci s kontroverzními ubytovnami zdárně vyřešit.
»» Platí podle vás, že zelené město je
šťastné město? Dává obvod dostatečný
prostor zeleni?
Dohnal: Bělský les je obrovská devíza
Jihu, také extenzivní záhony jsou prima, lidem se líbí a nejedná se o dramaticky drahé
položky rozpočtu. Takže ano, chtějme další.
Nicméně ale máme dvě velké přírodní lokality, které ještě podle mého soudu nevyužívají veškerý svůj potenciál. Jsou to břehy
Ostravice a Odry. Chtěl bych, aby se právě
tyto lokality více otevřely lidem. Nabízejí

www.ovajih.cz

ROZHOVOR

nejen zajímavý a příjemný kus přírody, ale
i prostor pro nápadité projekty.
Hrabovská: Je to tak, Jih má velké „zelené“ štěstí v podobě Bělského lesa, které nám ostatní města závidí. Jsme si toho
vědomi, a tak vedení městského obvodu
v tomto volebním období vypracovalo
pasport zeleně. Co to znamená? Veškeré
stromy, keře a zeleň máme řádně zmapovány a jejich obnova a rozšíření se řídí tímto
dokumentem. O náhradní výsadbě stromů,
které například musely ustoupit budování
tolik žádaných parkovacích míst, uvažujeme vždy. Zelené plíce obvodu by měly stále
dýchat. Proto chceme pokračovat ve výsadbě nových extenzivních záhonů v ulicích
a finanční podpoře obyvatel, kteří si chtějí
zkrášlit své okolí a vybudují okrasné záhony u bytových domů. V příštích dvou letech
chceme ve spolupráci s magistrátem vybudovat ve Výškovicích relaxační zónu Cesta
vody – Bělský les. Nedávno jsme dokončili
revitalizaci Rybníků pod Hurou a následující
dny ukáží, jak občané tuto oblast využívají.
Bednář: Víte, že na Jihu roste více než
29 500 stromů a v posledním období se vysadí přes tisíc dalších? Ta čísla mě mile překvapila. Všichni si museli určitě všimnout, že
jsme se vydali novým směrem, pokud jde
o městskou zeleň. Kde to jen bylo možné,
byly vysázeny květnaté louky. Ohlasy jsou
veskrze pozitivní. Každopádně kromě zpestření veřejného prostoru a estetické funkce
mají tyto porosty vliv na zlepšování životního prostředí. I louky dokážou zachytit prach
a nečistoty. Poslední statistické údaje hovoří
dokonce o zlepšení ovzduší v Ostravě. Za to
jsem rád a vím, že u nás žije řada lidí, pro
které je čistá příroda důležitá, a dokonce
k tomu osobně velkou měrou přispívají.

»»

Jak se na Jihu bydlí?
Hrabovská: Bydlím v oblasti starého Zábřehu desítky let a musím říct, že se mi tady
bydlí náramně, přestože životní podmínky
se společenským vývojem změnily. Nebyla zde sídliště, ubytovny, nebyl problém
s parkováním a množstvím projíždějících
aut, život zde měl spíše charakter života
na vesnici než ve městě. Co se ale změnilo
k lepšímu? To je dostupnost a šíře sítě MHD,
početný bytový fond ve vlastnictví obvodu, o který se pečlivě staráme a průběžně
ho modernizujeme, velmi dobrá občanská
vybavenost, vysoký počet opravdu kvalitních mateřských a základních škol, také škol
středních i odloučených pracovišť vysokých
škol. Máme dostatek udržované zeleně pro
relaxaci a celá řada hřišť nabízí možnost
rekreačního sportování. Také nabídka kulturního a společenského vyžití je opravdu
rozmanitá. Takže na Jihu se bydlí dobře.
Bednář: Jen krátce doplním paní místostarostku – těším se na příští projekty developerů v oblasti ulice Středoškolská s nabídkou jiných typů bydlení. Stále doufám, že
také stát podpoří obce k výstavbě nových
bytů, a to rozumným způsobem. Osobně
bych se přimlouval a přivítal bych vyšší počet městských bytů na Jihu.
Dohnal: Je pravda, že se na Jihu bydlí
dobře. Ale ruku na srdce, vždycky to může
být lepší. (smích) Opravenější chodníky,
upravenější zeleň, dostatek parkovacích
míst… Přesto si myslím, že ve srovnání s jinými sídlišti v rámci celé České republiky si
Jih vůbec nestojí špatně.
»» Jak se na Jihu cestuje a parkuje?
Dohnal: Cestování na Jihu je v pohodě
– veřejnou dopravou, pěšky, na kole nebo
autem. Slabina je ale parkování. Dnes už ne-
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umíme situaci vyřešit výstavbou parkovišť,
která by uspokojila všechny. Každé parkovací místo vzniká na úkor zeleně. Musíme
hledat jiné, alternativní možnosti, jak k parkování přistupovat. Pilotně bychom chtěli
vyzkoušet odstavná parkoviště v méně exponovaných lokalitách. Ta by mohla sloužit
lidem, kteří využívají auto pouze příležitostně. K využívaní tohoto typu parkování chceme lidi motivovat tím, že jim nabídneme režim hlídaného parkoviště zdarma. Z ankety,
kterou jsme si nechali na toto téma udělat,
víme, že by o takovou službu byl zájem.
Bednář: Kromě nutných oprav komunikací a cest se na Jihu cestuje podle mě velmi
dobře. Fungují MHD a sdílená kola. Dokonce
máme vlastní vnitro obvodní linku číslo 15.
S parkováním je to poněkud horší, ale opět
musím konstatovat, že za posledních osm
let vzniklo mnoho nových legálních parkovacích míst. Aktuální studie ukazuje, že
nejhorší situace s nelegálním parkováním je
kupodivu v Hrabůvce. Chceme umožnit majitelům vozidel, kteří je využívají jen zřídka,
aby využívali odstavných parkovišť a uvolnili tak místo ostatním.
Hrabovská: Jak jsem se už zmínila, plusem je dostupnost MHD. Určitě bych ale
ráda viděla nasazení moderních tramvají
na vytížené lince číslo 2, možnost cestování
občanů do Fakultní nemocnice Ostrava bez
přestupování, prodloužení tramvajové tratě
do Průmyslové zóny Hrabová, ale to už hovořím o vzdálenější budoucnosti. V posledních letech díky stavebním uzávěrám, opravám mostů, podchodů je cestování auty
zejména směrem do Výškovic problematičtější. Díky tolerantnosti a vstřícnosti řidičů
se ale omezení dají zvládnout a ve finále se
komfort jízdy autem určitě zvýší. Horší je to
s parkováním a vhodný prostor není nafukovací, zvláště jestli chceme zachovat zeleň.
»» Jak to na Jihu žije?
Bednář: Žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí světa, v zemi, kde mají občané svá práva a povinnosti, v republice, kde,
kdo chce, pracuje a nemusí žebrat, máme
prakticky všechno, co potřebujeme. To platí o Ostravě i Jihu samotném. U nás navíc
máme dobrou zdravotní infrastrukturu, kulturu, dostatek škol i příležitostí pro zábavu
a relaxaci. Ostrava se každým rokem zlepšuje. Její současnost, ale i budoucnost vidím
v optimistických a odvážných obrysech.
Hrabovská: Řeknu to jen pár slovy: intenzivně, tvořivě a ambiciózně. Jih prostě
souzní s okolím a lidmi.
Dohnal: Podobně jako v jiných částech
města. Spousta lidí stále ještě vnímá Jih jako
béčkovou lokalitu Ostravy. To ale už dávno
není pravda.

ÚHEL POHLEDU

»»

A teď z jiného soudku, čeho se na Jihu
skutečně nedostává?
Bednář: Peněz. Opravdu si myslím, že
jich dostáváme a získáváme málo. Máloco je
zadarmo a ceny letí nahoru také pro samosprávu i celý úřad. Musím však říci, že v tom
mohou pomoci samotní obyvatelé Jihu,
kteří využívají levné městské hromadné dopravy, bydlení, služeb, akcí, aniž mají na Jihu
trvalé bydliště. Obvod přichází o obrovské
částky, které pak scházejí na investice. Přitom stačí s dokladem o nájmu nebo vlastnictví dojít na úřad a přihlásit se k trvalému
pobytu v Ostravě-Jihu.
Hrabovská: Každý člověk má trošku jiné
vnímání priorit důležitých pro život a toho,
čeho se mu nedostává. Asi bychom se shodli na nedostatku klidu a bezpečí zejména
kolem ubytoven, nedostatku parkovacích
míst, na nutnosti oprav chodníků, rychlejší modernizaci školních budov. Musím ale
říct, že vedení obvodu se těmto oblastem
v rámci svých možností a kompetencí nepřetržitě věnuje, ať investičními akcemi,
spoluprací s městskou i republikovou policií
a zaváděním kamerových systémů. Hodně
úsilí dáváme také do prevence. Jako příklad
mohu uvést program Prázdniny na Jihu, kdy
jsme na každý prázdninový den připravili ve
spolupráci se zájmovými spolky a s neziskovými organizacemi zajímavý program pro
děti zdarma. Také podporujeme pracovní
pozici správce otevřených školních hřišť,
čímž umožňujeme bezpečný pohyb a sportování na těchto hřištích ve volných dnech
a odpoledních.
Dohnal: O parkování jsem již hovořil, ale
chybí nám opravdu i nová bytová výstavba.
Také proto hledáme vhodné investory, kteří
by ve vybraných lokalitách byty postavili.
Samotnou kapitolou je samozřejmě bez-

pečnost a problémy s ubytovnami, což už
zaznělo. V této souvislosti máme minimální
pravomoci a řešení je spíše na naší vládě.
Koncentrace mnoha problémových lidí na
jednom místě prostě generuje potíže.
»» Čím je Jih pro lidi příjemným místem
k životu dnes a čím by mohl být v budoucnu? Nosíte v hlavě nějaký nápad, jehož
uskutečněním by se obvod vyšvihl zase
o nějaký ten stupínek výš?
Bednář: Byl bych rád, kdyby se dál dovybavoval Bělský les. Hodně se těším na
vzdělávací Městečko bezpečí. Věřím v nové
spoluobčany na ulici Středoškolská. S nadšením očekávám atraktivní zónu termálního
koupání a saunového světa nebo nová sportoviště na ulici Svazácká. Těším se na úpravu
prostoru u kostela svatého Ducha. Vidím lokalitu Jubilejní kolonie jako inspirativní příležitost pro rozvoj turismu i podnikatelské
aktivity. Raduji se z každého dalšího setkání
se zajímavými a výjimečnými osobnostmi,
které zde žijí…
Dohnal: Nechci mluvit o nereálných věcech, jako je zakopání všech parkovišť pod
zem. Ale jako jednoznačně uskutečnitelné
vidím další otevření přírodních lokalit kolem
Odry a Ostravice. Každá řeka je pro město
obrovským potenciálem a Ostrava jej dlouho nevyužívala a nechala ležet ladem. Jsou
to ideální místa pro využití volného času.
Taková loděnice s kánoemi ve Výškovicích
či pikniková místa podél Ostravice je skvělá
představa!
Hrabovská: Řekla bych, že díky kvalitnímu bydlení, vzdělávání, pracovním možnostem, prostoru ke sportování, nápadité
a bohaté kulturní nabídce, relaxačním místům není již Jih jen místem k přespání, ale
naopak opravdovým příjemným místem pro
život všech generací. Aby se obvod posunul
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o nějaký stupeň výše, je třeba se zaměřit na
výstavbu nových moderních bytů, například
v lokalitě Středoškolská nebo Residence
Hrabůvka. Také moderní krytý akvapark by
výrazně přispěl k atraktivitě našeho obvodu.
»» Co člověk hlavně potřebuje ke spokojenému životu ve městě? Lavička na náměstí ve stínu stromu, příjemné posezení
na předzahrádce, voda v kašně stříkající
několik metrů vysoko, kulturní akce či výstava – to vše nemusí zdaleka stačit.
Hrabovská: Pro mě je to především pocit bezpečí a také skutečnost, že mi město nabízí dostatek pracovních příležitostí,
dostupné kvalitní vzdělávání ve školkách
a školách, moderní bydlení, příkladnou péči
o seniory, kvalitní lékařskou péči, komfortní
MHD. A jako třešničku na dortu pak zajímavou kulturu a dostatek míst pro relaxaci.
Bednář: Bydlení, služby, práci, rodinu
a bezpečí. Osobně mi Jih tyto představy
naplňuje ve všech bodech. Dříve jsem na
Jihu nikdy nepracoval, dojížděl jsem do
Vítkovic, Bohumína nebo Přívozu. Na Jihu
nemáme průmyslové zóny, ani velké zaměstnavatele. Svým způsobem mi to nevadí, neboť vnímám Ostravu jako celek a pracovní příležitosti jsou k dispozici v jiných
částech města. Přesto budu rád za každou
novou službu, provozovnu. Třeba další pivovárek? (smích)
Dohnal: Aby byl člověk ve městě spokojený, musí se ve městě dobře cítit. Město
musí vypadat čistě, svěže, moderně, člověk
se nesmí za něj stydět a jak jsem již řekl –
musí se cítit bezpečně. Nároky lidí na své
okolí jsou dnes úplně jiné, než když se sídliště stavěla. Takže ano, musíme přestavovat,
modernizovat, prostě vylepšovat. Osobně
dlouhé roky propaguji výstavbu krytého
akvaparku. Snad se konečně spolu s ostatními brzy dočkáme.
»» Máte nějaký speciální tip pro lepší život
na Jihu a jeho budoucnost?
Hrabovská: Slušnost, ohleduplnost, vzájemná vstřícnost, dodržování základů slušného chování a posílení komunitního života
v našem obvodu. Prostě základní hodnoty,
díky nimž se nám na Jihu bude žít lépe.
Dohnal: Komunita! Na Jihu prakticky
neexistuje spolkový či komunitní život. Lidé
zde žijí anonymně. U velkého města nikdy
nedosáhneme toho, že se zná každý s každým, ale ruku na srdce – řada lidí nemá ponětí, s kým v domě na patře či ve vchodě
bydlí. To vše vede k tomu, že nefunguje přirozeným způsobem sounáležitost s místem,
kde člověk žije.
Bednář: Ať se lidé mají rádi, naslouchají
si a společně přijdou s nápady na lepší život
na Jihu pro všechny!

www.ovajih.cz

NÁZORY
Jak z pozice zastupitelky/zastupitele městského obvodu Ostrava-Jih hodnotíte uplynulé čtyři roky?

Karel Malík

Radim Ivan

Stanislav Odstrčil

Moje hodnocení
je velmi pozitivní.
Když se podívám
na
programové
prohlášení
naší
koalice,
můžeme si prakticky
u všech oblastí
udělat pomyslnou
fajfku splněno. Na
území obvodu se podařilo vymýtit hazard,
s pomocí využití všech zákonných možností (včetně vyhlášení bezdoplatkových zón)
jsme pokračovali v boji s problémovými
ubytovnami. Každý aktivní občan našeho
obvodu si zajisté všiml, že vedení radnice
dlouhodobě a koncepčně pracuje na revitalizacích veřejného prostoru napříč naším
obvodem – podařilo se dokončit Náměstí
Ostrava-Jih, relaxační zónu za Lunou, opravují se podchody a chodníky, budují se nové
cyklostezky. Nadto se rozvíjejí možnosti aktivního odpočinku a zábavy v Bělském lese,
kde tráví čas čím dál více rodin. Krásné léto
všem a v září přijďte k volbám!

Poprvé v historii má Jih strategický plán, na kterém
pracovala
řada
odborníků a podílela se veřejnost.
Ten nám říká, jak
obvod směrovat
v dalších deseti
letech. I díky nám
se podařilo zajistit nové dotační prostředky
na revitalizaci sídlišť, odstraňovaní starých
betonových ploch, opravy městských bytových domů či modernizaci domovů s pečovatelskou službou. Založila se nová příspěvková organizace pro poskytování sociálních
služeb, modernizovaly se školy a opravují se
podchody – prostě je toho spousta. U řady
projektů došlo k nebývalému zapojení veřejnosti s tím, že se do jednotlivých projektů,
pokud to je možné, zapracovávají požadavky občanů Přesto je stále co zlepšovat, zejména u chodníků a parkování vidíme rezervy. Velkým problémem zůstávají i ubytovny.

Když se podaří,
aby ve vedení radnice byli lidé, kteří
se snaží pracovat
nezištně pro občany našeho obvodu, tak je to pro
náš obvod dobrá
cesta. Můj názor
je, že se to v tomto volebním období u nás na Jihu podařilo.
Díky koaliční smlouvě mezi ANO, Ostravakem a ODS se uskutečnila v našem obvodě spousta dobrých věcí, které posunuly
žití o velký kus dopředu. Není zde prostor,
abych je jmenoval všechny, ale zmíním krásnou a lidskou práci místostarostky Dagmar
Hrabovské, která má v gesci školství a kulturu našeho obvodu. Jelikož máme na Jihu
většinu škol a školek našeho velkého města,
byla její práce vskutku náročná a dá se říct,
že v mnoha ohledech příkladná. Svým klidným a lidským přístupem řídí tento rezort
správným směrem.

Josef Graňák

Libuše Přikrylová
Lečo

Gabriela Macečková

Kromě kulturních akcí, které jistě potěší a zaslouží
si další rozvoj, myslí vedení na své
občany už méně.
Zástupci
vedení Jihu a zároveň
zastupitelé města
podporují výstavbu předražené koncertní haly a přitom nebyli schopni zabojovat o rozšíření vodního
areálu o krytý akvapark v našem obvodě.
Otevřeně odmítají zamezit odtékání zisků
z prodeje naší vody zahraničnímu koncernu
a nemají přitom problém občanům obvodu
skokově navýšit poplatek za parkování. Náměstí Ostrava-Jih je po dvou letech provozu
díky prasklinám betonových ploch zralé na
kompletní rekonstrukci a další stavba u Kotvy probíhá způsobem, kdy lidé jsou až na
posledním místě. V době ekonomického
blahobytu zůstalo systémové řešení parkování a rozvoj technických služeb jen na papíře. Je potřeba to změnit.

Byly to náročné
čtyři roky v divné
době, kterou postihla pandemie
i válka. Přesto je
hodnotím
pozitivně.
Mnohdy
to nebylo vůbec
jednoduché.
Se
spoustou věcí, které prosazovala koalice, jsme nesouhlasili,
především jsme měli problém s přístupem
k prodeji pozemků a nemovitostí, ale podařila se nám i řada dobrých věcí. Například
námi iniciované společné hlasování, kdy
jsme napříč politickým spektrem projevili
nesouhlas se zkrácením linky tramvaje číslo 17 směrem na zastávku Poruba-Vřesinská. Vidíme však stále rezervy v dopravním
spojení Jihu se zbytkem Ostravy. Práce pro
obvod a jeho obyvatele nás těší. Chceme,
aby se Jih stal atraktivní lokalitou se širokým vyžitím, kvalitním veřejným prostorem
a architekturou, se spoustou zeleně, kde se
podporuje komunitní život.

ANO 2011

KSČM

Toto
volební
období bylo velice složité, potýkali
jsme se s koronavirem, příchodem
uprchlíků z Ukrajiny a dalšími problémy ve veřejném a soukromém
životě. Náš klub
pěti
zastupitelů
za KSČM pracoval v opozici, snažili jsme se
pracovat především v zájmu občanů našeho obvodu. Aktivně jsme se podíleli na práci
ve výborech zastupitelstva a komisích rady.
Vystupovali jsme proti záměrům na prodej
a prodejům obecnich pozemků developerům a obchodnim řetězcům, požadovali jsme
budování většího počtu parkovacích míst,
lepší údržbu komunikací a vyšší bezpečnost.
Doufám, že ve volbách 23. a 24. 9. 2022 nám
občané dají větší důvěru, a slibuji, že jejich
zájmy budeme poctivě a tvrdě hájit. Děkuji
všem za spolupráci a přeji pohodové léto.

ODS

Ostravak

Piráti

Poznámka redakce: Otázku jsme s předstihem zaslali zástupcům všech politických stran a hnutí, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih. Na této straně najdete příspěvky těch politických subjektů, které nám na otázku odpověděly.
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PARTICIPATIVNÍ
Z OBVODU
ROZPOČET

LETOŠNÍ NÁPADY JSOU ORIGINÁLNÍ A KREATIVNÍ
Posledním červnovým dnem skončilo
podávání návrhů do participativního rozpočtu pro rok 2022. Na radnici tentokrát
přijali celkem 41 projektů.
„Letos jste nám poslali řadu zajímavých
nápadů. Kromě hřišť a sportovišť se objevují i kreativní projekty či několik nápadů na
zkrášlení okolního prostředí. O tom by měl
participativní rozpočet být, navrhnout můžete opravdu cokoliv. Jsem ráda, že to tak
u nás na Jihu funguje,“ řekla místostarostka
Hana Tichánková.

TVOŘIVOSTI SE MEZE
NEKLADOU
Mezi návrhy se objevily například šicí
dílny, květinová výsadba, meditační zóna
či v současné době velmi populární mural
(velkoplošná malba). Jiný nápad preferuje
třeba vybudování památníku.
Co se týká rozdělení do jednotlivých
lokalit, nejčastěji je letos zastoupena Hrabůvka s patnácti podanými návrhy. V těsném závěsu následuje Zábřeh s dvanácti,
Dubina a Bělský Les s osmi a z Výškovic přišlo šest nápadů.
Vylosován byl také jeden z autorů zaslaných nápadů, který získal kreativní sadu od
společnosti Koh-i-noor. Její součástí jsou
skicák, pastelky, uhly a další výtvarné potřeby. „Vylosovali jsme Karlu Grossmannovou,
které moc gratuluji a doufám, že si cenu
pořádně užije,“ dodala místostarostka Hana
Tichánková.

Přírodní učebna v MŠ U Lesa, projekt z roku 2020

PROJEKTY POD DOHLEDEM
ODBORNÍKŮ
Všechny přijaté návrhy v letošním participativním rozpočtu aktuálně procházejí
technickou analýzou. Každý z autorů bude
postupně v průběhu srpna informován
o výsledku, případných úpravách nebo doplnění. Projekty, které technickou analýzou
projdou, budou pak v první polovině září
představeny veřejnosti. Hlasování se usku-

teční pravděpodobně na přelomu října a listopadu.

PAMATUJE SE NA SENIORY
I ŠKOLÁKY
Letní prázdniny jsou už za svou polovinou. To ovšem nic nemění na tom, že teplé
a slunečné počasí nadále vybízí k návštěvě
hřišť a sportovišť vybudovaných z participativního rozpočtu v areálech základních
a mateřských škol.
Nově k nim přibylo Mezigenerační hřiště
v Základní škole Krestova v Hrabůvce, kde
určitě stojí za vyzkoušení lanové centrum,
klouzačka, pískoviště nebo hřiště na pétanque. Další výhodou tohoto projektu, který oceňují senioři i děti, je příjemné posezení
ve stínu stromů.
V Zábřehu se pak určitě vyplatí zavítat na
nové hřiště s přírodní učebnou v MŠ U Lesa
na ulici Patrice Lumumby. Na malé návštěvníky tam čeká třeba zbrusu nové pískoviště
s přesýpacími prvky, krásná venkovní učebna s tabulí a na jejich doprovod příjemné
posezení.

Veškeré aktuality k participativnímu rozpočtu a informace o nově
realizovaných projektech je možné získat na webových stránkách:
www.nasjih.cz nebo na facebookovém a instagramovém profilu Náš Jih.
Slavnostní otevření Mezigeneračního hřiště v ZŠ Krestova
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CYKLOJÍZDA SPOJOVALA A PŘINESLA DOBRÝ POCIT
Sportovně relaxační akce
Léto na kole napsala čtvrtou
kapitolu. Do pohodové cyklovyjížďky se 11. června zapojilo
více než 200 účastníků. Mezi
nimi i takoví, kteří vyrazili na vysokém kole nebo renovovaných
bicyklech z roku 1936 či dokonce 1926.
Letošní trasa měřila dvaadvacet kilometrů a jako tradičně propojila šest městských
obvodů a obcí. Tentokrát se
začínalo na Jihu v Bělském lese
u Starobělské koliby a postupně se nadšenci vydali směrem

do Hrabové, Paskova, Krmelína, Nové Bělé a Staré Bělé. Na
každé stanici na ně čekalo nejen
občerstvení, ale také doprovodný program.
Ti, kteří projeli všechna stanoviště, získali v cílové stanici
ve Staré Bělé navíc také lístek
do tomboly o věcné ceny, které darovaly jednotlivé obce.
A protože se současně slavilo
také 750 let od první písemné
zmínky o Staré Bělé, došlo na
předání dekretu na dar v podobě stromu starostovi Mojmírovi
Krejčíčkovi.

„Potěšilo mě, že jsem v pelotonu zahlédl kompletní rodiny, včetně řady dětí a seniorů.
Během pohodové jízdy jsme
s účastníky probrali mnoho věcí
a obdržel jsem i spoustu podnětů, kterými se už zabýváme,“
okomentoval akci starosta obvodu Martin Bednář, který i tentokrát stejně jako v uplynulých
ročnících trasu Léta na kole aktivně absolvoval.
Fotografie ze všech předchozích ročníků zájemci najdou na webové stránce:
www.letonakole.cz.

FOLKLOR BEZ HRANIC ROZTANČÍ NÁMĚSTÍ
V objetí folklorního veselí se
16. srpna ocitne Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce. V rámci
festivalu Folklor bez hranic tam
zavítají soubory ze Španělska, Slovenska, z Chorvatska
i z tuzemských folklorních luhů
a hájů.
Program na náměstí začne
v 15 hodin, kdy vystoupí cimbálová muzika. Od 16 hodin se

představí jednotlivé soubory.
Tanečníci letos zavítají také do
domovů pro seniory nebo do
centra pro osoby se zdravotním
postižením Čtyřlístek.
Čtyřiadvacátý ročník festivalu Folklor bez hranic se koná
od 15. do 19. srpna v Ostravě
a Klimkovicích.
Podrobnější informace jsou
uvedeny na: www.fbho.cz.

MOMENT SLAVÍ DESET LET
Už je to deset let, co byl založen první charitativní obchod
Moment v Ostravě. Od počátku
je fungování tohoto prospěšného subjektu spojeno s Ostravou-Jih.
V nejlidnatějším obvodě
města se totiž nachází centrální
sklad, kde projde rukama pracovníků měsíčně osm tun darovaného oblečení.
Myšlenka Momentu spočívá
v možnosti darovat oblečení,
které je nevyužíváno. Získané

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S NÁZVEM HURÁ K RYBNÍKŮM,
jež 23. července čeřilo hladinu v zrevitalizovaném areálu výškovických Rybníků pod Hurou, se díky dobře naladěnému počasí
i lidem vydařilo. Hastrman Hurák příchozí spolu s vodními žínkami provázel po areálu a za splněné aktivity a soutěže rozdával
perníkové kapříky. Rybáři učili zájemce mimo jiné jak nahazovat
udice pro úspěšný lov. K poslechu a tanci zahrála kapela Neprak,
výborné občerstvení nabídli místní zahrádkáři. Akci uspořádal
městský obvod Ostrava-Jih ve spolupráci s místními organizacemi Českého rybářského svazu a Českého zahrádkářského svazu.

peníze z prodeje pak putují na
prospěšné projekty.
Během deseti let se díky
štědrým dárcům podařilo do
oběhu vrátit přes jeden milion
kusů oblečení. Místním neziskovým organizacím se tak rozdalo
bezmála sedm milionů korun.
Mezi podporované organizace
patří například Mobilní hospic
Ondrášek nebo Středisko rané
péče.
Pobočka Momentu se nachází na ulici Horní 55 v Hrabůvce.

Foto: Moment
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FESTIVAL UPEVNIL PŘÁTELSTVÍ MEZI PSEM A ČLOVĚKEM
Přátelství a pouto
mezi člověkem a psem
je opět pevnější. A to
díky prvnímu ročníku
festivalu Pes přítel na Jihu.
Akce se konala 4. června na
louce mezi ulicemi Dr. Šavrdy
a Zdeňka Chalabaly v městské
části Bělský Les a přilákala stovky
milovníků čtyřnohých mazlíčků.
Všichni chválili pestrý program s mnoha zajímavými, zábavnými a poučnými aktivitami.
Přítomní se dozvěděli, jakého psa si vybrat, jak jej vychovávat a starat se o něj. Své služby
představili majitelé psích hotelů,

útulků, dokonce i rehabilitačních středisek zaměřených na
psy. Během akce se nabízely
i různé pamlsky, doplňky stravy
a hračky, nechyběl ani psí bar
s miskami a vodou a dárky s logem akce. V rámci doprovodného programu se předvedly také
Technické služby Ostravy-Jih
s vysavačem na psí exkrementy.
„Festivalový první ročník přilákal spoustu lidí. Všichni viděli, že
lidé a psi mohou na Jihu opravdu
žít společně, budou-li se vzájemně
respektovat a ctít základní pravidla soužití, mezi která patří bezpečnost i úklid po psích parťácích.
Vzhledem k úspěchu této akce se
budeme snažit, aby pokračovala
každým rokem,” uvedl místostarosta Otakar Šimík.

V JUBILEJNÍ KOLONII VZNIKÁ MALÉ BYTOVÉ MUZEUM

STROM ROKU

Městský obvod Ostrava-Jih
zřizuje expozici, která přiblíží
bytový standard našich předků
v jednom z bytů v areálu Jubilejní
kolonie. Unikátní bytové muzeum
má představit bydlení v dělnické
meziválečné osadě. Pro vybavení
muzea se hledají osoby, které by

Je možné z bezmála 30 tisíc
stromů, které rostou na Jihu, a to
nepočítáme ty, které náleží do
Bělského lesa, vybrat ten NEJ?
Tuto možnost má každý z nás.
Letos poprvé probíhá soutěž
Strom roku na Jihu. Přihlásit lze
listnaté, jehličnaté i ovocné krasavce rostoucí na území městského obvodu Ostrava-Jih.
Své tipy posílejte do
15. srpna na e-mailovou adresu:
strom@ovajih.cz. K návrhu je
třeba dodat fotografii a doplňující informace, jako například
druh, přibližné stáří a místo, kde
se strom nachází.

mohly poskytnout vybavení bytu
sestávajícího z předsíně, toalety,
obytné kuchyně a ložnice. Žádané jsou jednotlivé kusy nábytku,
vybavení bytu, předměty denní potřeby, oděvy, bytový textil,
osobní věci, fotografie, dokumenty, doplňky apod. Podmín-

kou je, aby veškeré vybavení pocházelo z 20. až 30. let 20. století.
V případě, že víte, jak pomoci,
kontaktujte
kronikáře obvodu Petra Přendíka,
a to na e-mailové adrese:
petr.prendik@ovajih.cz nebo telefonním čísle: 605 437 296.

NEJKRÁSNĚJŠÍ
PŘEDZAHRÁDKA

Foto: Spolek Elegant

POUTAVÝ NÁVRAT DO MINULOSTI. Promenáda v Jubilejní kolonii opět zažehla na Jihu atmosféru první republiky. Ve dnech 9. a 10. července korzovalo touto architektonickou perlou našeho
obvodu za zvuků swingových melodií spousta lidí v dobových kostýmech. Dále probíhaly taneční
workshopy, promítalo se v historickém kinematografu s klavírem a příchozí mohli obdivovat rovněž historická kola a auta. Hlavním tahákem akce byl Ondřej Havelka s Melody Makers.
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Až do 15. září 2022 můžete posílat své tipy do soutěže
o nejkrásnější předzahrádku na
Jihu, jejichž počet každoročně
v našem obvodě roste. Je to
dáno také tím, že radnice poskytuje občanům Jihu finanční
dar 1 200 korun na zkrášlení
předzahrádek.
Fotografie
předzahrádek, včetně uvedení, kde
přesně se nacházejí a kontaktní osoby, jsou očekávány na e-mailové adrese:
predzahradky@ovajih.cz.

www.ovajih.cz

ŠKOLSTVÍ

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT POKRAČUJE TAKÉ V SRPNU
Osmnáct zajímavých akcí
už mají za sebou Prázdniny
na Jihu. Tento projekt pro děti
z Jihu pro ně na každý všední
den v červenci a srpnu připravil
městský obvod ve spolupráci
s 24 organizacemi, které na Jihu
s dětmi a mládeží pracují.
Letní program, jenž získal
ocenění Nejlepší projekt prevence kriminality na místní

úrovni pro rok 2021, pokračuje
také ve druhé polovině letních
prázdnin.
Školáci si zahrají například
ringo, seznámí se se základy
gymnastiky, zápasu, plavání,
tenisu a wa-te jitsu dó, pod mikroskopem prozkoumají byliny
v Národním zemědělském muzeu a rovněž se naučí kouzlit
s mažoretkovou hůlkou.

„Některé aktivity byly po
spuštění programu ihned zaplněny, ale denně nám chodí nové
přihlášky. Každé dítě může absolvovat pět aktivit, které jsou
pro ně zdarma. Kromě toho
mohou děti přijít na pondělní
program bez předchozí rezervace, což rodiče také oceňují.
Závěrečná akce se bude konat
29. srpna tradičně u K-Tria na

ulici Dr. Martínka v Hrabůvce,
kde pro všechny příchozí bude
připraven zábavný program
a soutěže,“ doplnila místostarostka pro oblast školství Dagmar Hrabovská.
Další informace včetně možnosti, jak se do jednotlivých
aktivit zaregistrovat, jsou uvedeny na webových stránkách:
www.prazdninynajihu.cz.

NA PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ SE NEZAPOMNĚLO
Žáci osmých a devátých tříd
čtyř základních škol na Jihu – F.
Formana, B. Dvorského, Krestova a Kosmonautů 15 se po celý
uplynulý školní rok věnovali
vzdělávacímu projektu neziskové organizace Post Bellum s názvem Příběhy našich sousedů.
Za doprovodu svých učitelů se na několik měsíců stali
rozhlasovými dokumentaristy,

kteří měli za úkol vyzpovídat
vybraného pamětníka, natočit
jeho vzpomínky, digitalizovat
fotografie, prozkoumat archivy
a nakonec vytvořit rozhlasovou nebo psanou reportáž či
dokument. Následně se konala
prezentace prací v sále Domova
Slunečnice v Ostravě.
„Projekt a nápad samotný hodnotíme jako velmi dobrý v prvé

řadě s ohledem na aspekt mezigeneračního setkávání. Dětem
umožnil poznat zajímavou osobnost ze svého okolí, jež je seznámila se svým životním příběhemTen byl sice osobní, ale odehrával
se na pozadí nejvýznamnějších
událostí 20. století v Československu,“ uvedl Jan Konvička, vedoucí
tříčlenného týmu deváťáků ze Základní školy F. Formana.

„Výuka moderních dějin
nebývá pro žáky tak atraktivní
jako například antické dějiny.
V Příbězích našich sousedů se
mohli mimo jiné dozvědět, že
individuální osud paní nebo
pána odvedle může být stejně zajímavý a hodný zaznamenání,“ řekla místostarostka
pro oblast školství Dagmar
Hrabovská.

OPRAVENÁ ZAHRADA JE CHLOUBOU ZŠ SRBSKÁ
Dobrá zpráva. V Základní
škole Srbská ve Výškovicích
už mohou žáci i pedagogové
využívat revitalizovanou školní
zahradu. Součástí areálu jsou
tartanový ovál, záhony, okrasné
dřeviny, přístupové chodníky
v zámkové dlažbě a prostorná
pergola, která slouží jako venkovní učebna.
Rekonstrukce trvala dva měsíce a vyžádala si tři miliony ko-

run. Téměř jedním milionem na
ni přispěl ostravský magistrát.
„Jsem ráda, že se nám podařilo zkulturnit tento prostor dříve velmi zanedbaný a zarostlý.
V současnosti je zde k dispozici
nová přírodovědná učebna, kde
však lze vyučovat i jiné předměty. Zároveň na zahradě mohou
děti relaxovat, na tartanovém
okruhu sportovat,“ uvedla místostarosta Dagmar Hrabovská.
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MAGIE ASISTOVALA MODERNÍM TECHNOLOGIÍM
a polské Vladislavi si pro tuto
konferenci připravili prezentaci,
v rámci které mapovali svou cestu projektem. Někteří se učili fotografovat, jiní připravovali video
a rozhlasové spoty. Další tvořili
a programovali roboty, fotografovali portréty, poznávali obě města
a hlavně spolu komunikovali, a to
jak anglicky, tak česko-polsky.
Hlavně tento rozvoj jazykových
schopností zúčastnění velmi
oceňovali.
Program konference zpestřil svými triky kouzelník Ondřej
Sládek, mistr České republiky
v moderní magii. Jako památku
si přítomní odnesli fotografic-

kou publikaci, která zachytila
nejdůležitější okamžiky celého
projektu.
„Žáci a pedagogové si projekt velice pochvalovali, i když
pro pořadatele byla příprava velice náročná. Dohodli jsme se, že
pokud to situace umožní, další
spolupráci českých a polských
základních škol podpoříme,“
uvedla místostarostka Dagmar
Hrabovská.
Projekt česko-polské spolupráce Moderní technologie bez
hranic je financovaný z Fondu
mikroprojektů Euroregionu Silesia (program Interreg V-A
Česká republika – Polsko).

Informačně podnětné, inspirující a obohacující – těmito
slovy hodnotili projekt Moderní
technologie bez hranic reprezentanti šesti týmů z polských

a českých základních škol, kteří
se zúčastnili závěrečné akce.
Tu hostil poslední květnový
den hotel Vista v Zábřehu. Žáci
základních škol z Ostravy-Jihu

MATEMATICKÝ
KLOKAN

DRUHÝM OSTRAVSKÝM SPORTOVNÍM HRÁM
KRALOVALY TALENTOVANÉ DĚTI Z JIHU

Matematický klokan je největší a mezinárodně koordinována žákovská matematická
soutěž na světě. Každoročně
se jí účastní šest milionů dětí
z osmdesáti zemí světa.
Letos ve startovním poli soutěže, která probíhá v celé České
republice, figurovali také žáci
ze Základní školy Provaznická
Justyna Eliášová a David Zapletal. Prvně jmenovaná vyhrála
v kategorii Cvrček, jejímu spolužákovi patřila nejvyšší příčka
v kategorii Klokánek.

Školy z Jihu ovládly Ostravské
sportovní hry, a to včetně nejvyšších příček. Zvítězila ZŠ MUDr. E.
Lukášové a Klegova a na třetím
místě skončila ZŠ B. Dvorského.
Do projektu se zapojilo téměř
pět tisíc žáků z šestadvaceti škol
z celé Ostravy. V první desítce se
umístilo šest škol z Ostravy-Jihu.
Letošní ročník probíhal distanční formou. Žáci každý měsíc
plnili sportovní výzvy, přičemž
je čekalo šest disciplín. Jednalo se o vytrvalostní běh, šplh,

skákaní přes švihadlo, driblink
s míčem, základní gymnastické
prvky (kotouly, přemet stranou,
roznožka) a splnění atletických
disciplín (běh na 60 metrů, hod
kriketovým míčkem nebo skok
daleký).
Ambasadorem druhého ročníku Ostravských sportovních
her byla mimo jiné badmintonistka a česká reprezentantka
Tereza Švábíková z oddílu B.O.
Chance Ostrava, který sídlí
v Hrabůvce na ulici Hasičská.

ŘEDITELÉ DOSTALI OCENĚNÍ
školy do mnoha projektů, jako
například Talentmanagement,
ale i kariérového poradenství
a mezinárodních programů. Navíc i díky němu je škola zaměřena na ekologii a spolupracuje
s OZO Ostrava.
Také oceněná Ivona Klímová je z Jihu. Bývalá ředitelka ZŠ
F. Formana nyní vede bilingvní
vzdělávací instituci v jiné části
Ostravy. Hodnotící mimo jiné
zaujal její inovativní přístup ve
škole, konkrétně fakt, že ve výuce využívá například virtuální
realitu.

Foto: 2× statutární město Ostrava

Další důkaz, že školství na
Jihu je na vzestupu, potvrzuje
rozhodnutí statutárního města
Ostrava. To letos poprvé vyhlásilo titul Ředitel roku 2022. Mezi

třemi oceněnými byl také Robert Kecskés, ředitel ZŠ Srbská
ve Výškovicích. Učitel matematiky a fyziky si ocenění vysloužil
díky tomu, že iniciuje zapojení
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ANGLIČTINA
PRO NEJMENŠÍ
Co se v dětství a v mládí
naučíme, v dalších letech využijeme. Vědí to moc dobře také
v MŠ Staňkova ze Zábřehu, kde
úspěšně rozjeli projekt Anglicky
v MŠ Staňkova. Výuka tohoto
hojně rozšířeného indoevropského jazyka byla realizována
prostřednictvím výukových tematických bloků s využitím her,
písniček a dramatu. Cílem projektu, který bude pokračovat
také v příštím školním roce, je
předejít možným obavám z budoucí konverzace v angličtině.

www.ovajih.cz

POZORUHODNÍ LIDÉ Z JIHU

LIDSKOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Foto: Try Hard

Hokejista Roman Šimíček se v roce 1999 stal mistrem světa, finskou ligu vyhrál s HPK Hämeenlinna dokonce dvakrát,
ve slavné NHL si v dresu Pittsburghu Penguins zahrál se sportovními ikonami Mariem Lemieuxem i Jaromírem Jágrem.
Jsou právě tohle pro současného sportovního ředitele klubu HC Vítkovice Ridera okamžiky, kdy vystoupal na svůj životní
Mount Everest? Nikoliv! „Nejšťastnější jsem byl, když se mi narodily děti. To se nedá srovnat s žádným hokejovým úspěchem,“ říká Roman Šimíček, který vyrůstal a aktuálně opět bydlí v našem obvodě.
Ačkoliv jsme se hokejovým otázkám v následujícím rozhovoru nevyhnuli, mnohem častěji jsme zabrousili k tématům,
která bývají v debatách se sportovci opomíjena.

»»

Je pro hokejistu obtížnější období léta,
nebo zimy?
Asi záleží jak pro koho. Pro mě však určitě bylo pokaždé těžší období léta. Nikdy
jsem to neměl rád. Vždycky jsem se těšil na
led, až obujeme brusle a půjdeme hrát hokej. I když také tréninky na ledě byly náročné. Myslím si, že pro hokejisty je letní příprava náročnější a ta méně oblíbená.
»» Můžeme tedy vůbec uvádět, že hokej je
výhradně zimní sport?
(smích) Hokej je pouze zimní sport. I když
je pravda, že kondiční příprava se odehrává
hlavně v létě, kdy se trénuje jak na suchu,
tak potom na ledě. Ale je to určitě zimní
sport. V zásadě však můžeme říci, že příprava je skoro bez jednoho měsíce celoroční. Je
třeba se na sezonu dobře nachystat.
»» Které charakterové vlastnosti odlišují
výborného hokejistu od toho průměrného?
Těch aspektů je hodně. Samozřejmě
musí mít talent. K tomu je třeba přidat píli,

vůli, cílevědomost, pokoru. Důležité je, aby
chtěl na sobě pracovat. Bez toho to nejde.
Je to otřepaná fráze: „Bez práce nejsou koláče“, ale platí. Ve všem. Nejen ve sportu.
I v civilním životě.
»» Vyzkoušel jste si roli hráče, trenéra
i funkcionáře. Jak se cítíte v současné pozici sportovního ředitele?
Jsem ve funkci třetím rokem a jsem hodně
spokojený. Je to něco jiného než být hráčem
nebo trenérem, ale musím říci, že mě tato
práce hodně baví a vyhovuje mi. Je to tvůrčí
činnost. Skládáte mančaft, řešíte různé problémy, komunikujete s partnery, se sponzory, s trenéry, majitelem, hráči. Pomáhá mi, že
jsem hodně komunikativní člověk.
»» Několik sezon jste strávil ve Finsku.
V jakém ohledu by mohli Finové inspirovat
českou společnost?
Finové jsou pro mě čistí lidé. Nezkažení, vstřícní, vřelí. Když něco řeknou, tak to
tak i myslí. Nehledají žádné cestičky, aby to
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měli ulehčené. Říká se o nich, že jsou chladní
čumáci, ale já jsem to vnímal úplně opačně.
Měli jsme tam skvělé kamarády, se kterými
se celé rodiny navštěvovaly. Společně jsme
chytali ryby, pili pivo a podobně. Osobně
nedám na Finy dopustit.
»» Na co byste se dneska zeptal Maria Lemieux, se kterým jste v Pittsburghu také
hrál? Třeba v souvislosti s tím, že jste nyní
ve vrcholovém managementu hokejového
klubu a on je vlastníkem klubu…
Ty, brďo, vůbec nevím. Mario se tenkrát
vracel k hokeji po problémech se zády, takže
většinou s námi nebyl. Ale pak jsme se potkali ve sprše. (smích) A hned se mě ptal na
každodenní věci typu „Jak se mi tu líbí?“ „Jak
je spokojená manželka?“ „Co děti?“ a tak.
Tehdy ještě moje angličtina nebyla tak dobrá, ale komunikoval se mnou zcela normálně. Zkrátka nevím, na co bych se ho zeptal.
Vzhledem k tomu, že jsem ho měl možnost
poznat, a vím, že byl nejen velký hokejista,

Ě

ROZHOVOR

ale je i velký člověk, tak bychom si asi zašli
na pivo a normálně bychom kecali o životě.
»» Jakými dalšími životními plusy vás vybavil svět NHL?
V Americe vás prostě hodí do řeky, ale
plavat už musíte sami. V Česku často kolem cizinců lítáme, sháníme jim byty, auta
a podobně. Nicméně v NHL se domluvíte na
smlouvě, ale už si sami musíte zařídit bydlení,
vybavení bytu, telefony a tak dále. Nikdo se
s vámi nebaví. Zajímá je pouze výkon na ledě.
»» Hokejisté často hrávají se zraněním.
Jsou to právě tyto těžké momenty, které
je třeba zvládnout, jež jim pomáhají být
mentálně odolnější?
Tak tomu je. Vždy říkám, že jakýkoliv problém a nepříjemná situace, kterým čelíte,
vám dají do života mnohem více. Když se
všechno daří, je to fajn, ale často se stane,
že přijde chyba, a ta vás srazí. Osobně jsem
udělal mnoho chyb, ale právě chyba vás
posune dál, protože dostanete facku, a pro
příště víte, že ji už nesmíte udělat. A podobný přístup lze aplikovat, i co se týká zranění.
»» Jak to myslíte?
Když jste zranění, tak se často chcete co
nejrychleji vrátit zpátky do týmu, ale vidíte,
že to nejde. Už byste chtěli hrát, ale tělo vás
prostě nepustí. Je to náročné na psychiku.
A to je právě jedna z výhod sportu. Sport
vás jednak zdokonaluje po fyzické stránce,
ale zároveň zoceluje i po té psychické.
»» Co byste se chtěl ještě naučit?
Toho je. Člověk se učí celý život. Nikdy nemůžete tvrdit, že už víte všechno. Jakmile si
to myslíte, dostanete pořádnou ťafku, že se
rychle proberete. Každý úspěch v životě, ať
už v soukromém či sportovním, je něčím vykoupen. Věřím, že tomu tak je. Člověk si má
úspěch užívat, ale s pokorou. A ne si myslet, že
je ten nejchytřejší, když se mu něco povede.
»» V minulosti jste také měli rodinný ranč,
o který se starala vaše manželka. Nabízí se
tedy otázka, co jste se naučil od koní?

Trpělivost. S koněm se nedá nic uspězadupat pod zem. Spíše mě v této souvischat. Všechno má svůj čas. Kůň k tomu dolosti napadá jiná věc.
spěje. I když je mladý a učíte ho různé věci.
»» Jaká?
Když chcete, aby byl kůň dobrý, musíte poNeřekl bych, že jsem úspěšný, ale asi něčkat. Každopádně kůň je krásné zvíře. Když
jakým způsobem známější. A je příjemné,
sedíte na koňském hřbetu a jdete po louce,
když vás někdo potká, pozná a chce se potak i ostatní zvířata, jako třeba čáp nebo srnbavit. Třeba mě zastavila mladá holka a říkaka, to vnímají, a stejně neutečou.
la, že její maminka jí vyprávěla, že byla mou
»» Co děláte pro to, abyste lidsky nesta- velkou fanynkou a chodila na zápasy Vítkognoval?
vic, protože jsem tam hrál já. (úsměv) Ale
Snažím se ke každému přistupovat úplně
na druhé straně i ta veřejná známost vám
stejně. Ať už je to dělník či někdo, kdo zazasahuje do soukromí.
stává nějakou vysokou a významnou funkci.
»» Jak vzpomínáte na akci Fotbal pro
Pořád je to člověk. Lidskost je pro mě v živorozvoj, která probíhala v našem obvodě
tě nejvíce. Snažím se komunikovat a bavit se
a které jste se také zúčastnil?
s každým. Nad nikoho se
Bylo to fajn. Děti
nepovyšovat.
z Keni navštívily náš
„Snažím se ke každé»» Kdy jste byl nejšťasttrénink, pak jsme s nimi
nější?
hráli fotbal na bývalém
mu přistupovat stejně. Ať
To je jasné. Když se
stadionu NH Ostravy. Tauž je to dělník či někdo,
narodily děti. Syn přikové projekty jsou super!
kdo zastává nějakou vyšel na svět v době, kdy
Když mě někdo v posokou a významnou funkotcové k porodu ještě
dobných věcech, jako je
ci. Pořád je to člověk.“
nemohli. U porodu dcenapříklad návštěva dětí
ry jsem už byl a mělo
v dětském domově nebo
to úplně jinou dimenzi. Všem párům bych
v nemocnici, oslovil, vždy jsem se snažil
přál, aby to mohly zažít a mámy i tátové
udělat maximum, aby to bylo pro všechny
být při těchto příležitostech spolu. Když se
zajímavé.
rodí dítě, to je asi úplně nejvíce. To se nedá
»» Která místa na Jihu jsou pro vás důles ničím srovnat, s žádným hokejovým úspěžitá?
chem. Ty jsou sice pěkné, ale pomíjivé.
Kdysi jsem rád chodil na minigolf do Běl»» Dá se právě předpokládat, že si mnozí ského lesa, hezké diskotéky byly i v Odře ve
s ohledem na vaši kariéru o vás myslí, že
Výškovicích. Chodil jsem i do Luny. Nedávno
jste úspěšný a slavný. Nicméně na co se
jsem v Kině Luna byl opět a byl jsem velmi
obecně v souvislosti se sportovním úspěmile překvapený, jak se okolí i samotný obchem zapomíná?
jekt změnily. Já si třeba pamatuji ještě takoSport na vrcholové úrovni jednoznačně
vé malinké modré sedačky. (smích) Teď je to
bere čas na rodinu. Pokud bych měl práci od
tam moc hezké.
pondělí do pátku, tak mám třeba o víkendu
»» Co jste v minulosti neoceňoval, ale navolno. Ale my jsme pořád měli zápasy nebo
učil jste se toho vážit?
tréninky, i o víkendech a svátcích. A jak jsem
Myslím si, že nyní se dívám více na toho
už zmínil, úspěch je pomíjivý. Jeden den vás
člověka, jaký je. Kdysi jsem měl svůj svět,
nosí na ramenou, pak se něco nepovede,
hrál jsem hokej, byl jsem v nějaké té buba rázem jsou schopni vás obrazně řečeno
lině, ale v současnosti se každého člověka
snažím pochopit. Může být třeba i zlý, někoho pomlouvat, ale snažím se ho nějak
rozklíčovat, proč dělá, co dělá. Může to
být i proto, že on sám je nešťastný. Velmi
mi záleží na tom zjistit, jaký ten člověk je.
Je jednoduché říci, to je debil, nebudu se
s ním bavit, ale to je špatně. Já bych chtěl
pochopit každého člověka. Jsem schopný
jít do dialogu s kýmkoliv, o čemkoliv, ale
musí to mít nějakou úroveň.
»» Co jste ještě neřekl v žádném rozhovoru, ale chtěl byste, aby se to o vás vědělo?
(smích) Já jsem asi vždycky řekl všechno. Jsem tak upovídaný, že když se mě někdo na něco zeptal, tak jsem se tak rozpovídal, že se o mně ví snad úplně všechno.
Foto: HC Vítkovice Ridera
(smích)
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SENIOŘI

PADESÁT LET PLNÝCH RESPEKTU A TOLERANCE
kou blondýnu Miladu (*1950).
Ta jej okouzlila natolik, že dívku pozval na večeři. A jelikož
náklonnost byla vzájemná, tak
už 9. června následujícího roku
měli svatbu. V roce 1978 se mladý pár přestěhoval do našeho
obvodu.
Půčkovým se ještě předtím,
a to v roce 1976, narodila dcera Milada, o čtyři roky později
dcera Bohumila. „Když byly děti
malé, jezdívali jsme trabantem
na dovolenou, nejčastěji do Německa k jezeru Schwielochsee,“
zavzpomínala Milada Půčková,
jež pracovala jako kuchařka na
Dole Paskov. Následně se stala
mistrovou učňů, dodělala si maturitu, speciální pedagogické
studium na vysoké škole a poté
začala předávat kuchařské dovednosti svým následovníkům.

Zleva: referentka odboru školství a kultury Šárka Zubková, Milada
Půčková, Jan Půček, radní Jana Hellerová
Manželé Půčkovi se k sobě
chovají s respektem a jsou si
oporou ve chvílích, kdy je to
zapotřebí. A jak je patrné, vyplácí se to. Poslední květnovou
sobotu oslavili padesát let společného života. Zlatá svatba se

konala v obřadní síni radnice
Ostravy-Jih.
Jejich společný příběh však
byl rozepsán ještě v minulém
století. Kalendář oznamoval září
1971, když Jan Půček (*1949)
poprvé spatřil krásnou křeh-

Její manžel byl nejprve zaměstnán jako stavbyvedoucí
u PSG Zlín, neustále se však
vzdělával a v roce 1992 vystudoval Vysokou školu báňskou
v Ostravě. Jako majitel stavební firmy a místostarosta městského obvodu Ostravy-Jih se
rovněž velkým dílem zasloužil
o výstavbu kostela svatého Ducha v Zábřehu.
Padesátileté spolužití nebylo
jen procházkou růžovým sadem,
nicméně všechny problémy, co
život s sebou přinesl, manželský pár ustál. „Je třeba k tomu
hodně lásky, tolerance, umění
odpouštět a především zodpovědnosti vůči dětem,“ zdůraznil
Jan Půček s tím, že zlatým oslavencům aktuálně dělají radost
také čtyři vnoučata – Jiří, Milada,
Jan a Bohunka.

POUTAVÉ ZÁJEZDY JSOU VELKÝM ZÁŽITKEM
Dvanáct zájezdů do šesti
různých destinací v Moravskoslezském kraji nabídla seniorům
ve věku 60+ a trvale žijícím na
území našeho městského obvodu příspěvková organizace Kultura Jih, a to za finanční
podpory městského obvodu
Ostrava-Jih.
Zájezdů se zúčastní až 550
seniorů. V červnu a v červenci
se dříve narození podívali do
malebných Luhačovic s exkurzí
do tradiční Likérky Jelínek, plavili se po Baťově kanálu a Slezské Hartě, relaxovali v bazénech

Foto: Kultura Jih

a lázeňském komplexu Karlovy
Studánky a prohlédli si elektrárnu i vodní nádrž Dlouhé Stráně.
Na září jsou naplánovány dva zá-

jezdy na podzimní výstavu Flora
Olomouc.
Projekt je realizován díky finanční podpoře Moravskoslez-

ského kraje z dotačního titulu
Program na podporu zdravého
stárnutí v Moravskoslezském
kraji na rok 2022.

KURZY ZAMĚŘENÉ NA PODPORU ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ
Centrum pro prevenci a podporu zdravého stárnutí Lékařské
fakulty Ostravské univerzity připravuje pět kurzů pro seniory.
Jejich cílem je zlepšení kvality
života, zvýšení sebeúcty, snížení úzkosti a deprese a posílení
kognitivních funkcí (paměť, pozornost atd.). Přednášky budou

probíhat od září letošního roku
jedenkrát týdně po dobu tří až
šest měsíců (podle typu kurzu)
v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity na ulici Syllabova 19.
Jednotlivé kurzy jsou zaměřeny na kognitivní trénink, muzikoterapii či reminiscenci, která

pomůže udržet duševní rovnováhu. Dále se senioři naučí, jak
úspěšně zvládnout problémy,
které přináší stáří, nebo se mohou zúčastnit aktivit pro pečovatele, kteří se starají o blízké
s demencí.
Zájemci se mohou přihlásit
prostřednictvím e-mailové ad-
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resy: katka.bobcikova@osu.cz
nebo po vyplnění elektronického formuláře: bit.ly/kurzU3V.
Účastnický poplatek za každý
kurz je 100 korun.
Více informací se lze dozvědět na adrese: lf.osu.cz/uopa,
sekce Centrum pro prevenci
a podporu zdravého stárnutí.

SENIOŘI

SPORTOVCI PŘIVEZLI Z MOSTU ZLATO
Parádní výkon seniorů z Jihu. V pátém
ročníku mezinárodních sportovních her
seniorů zvítězilo družstvo OOC (Ostravské organizační centrum) Ostrava. V jeho
šestičlenném týmu měl náš obvod pět
zástupců.
Soutěžilo se v deseti disciplínách, a to
bollo-ball, hod šipkami do terče, hod basketbalovým míčem na koš, střelba na
florbalovou branku, chůze na 800 metrů
s nordickými holemi, discgolf, snack golf,
hod kriketovým míčkem na cíl, pétanque,
lukostřelba, do nichž se zapojilo celkem 131
sportovních nadšenců.
„Nejtěžší disciplína pro nás byl pétanque,
který se oproti zvyklostem hrál na umělé
trávě, po níž koule klouzaly a často míjely
cíl. Nakonec jsme však vše zvládli a získali
ze všech disciplín nejvíce bodů,“ uvedla vedoucí týmu Emílie Erlová.
Sportovní hry seniorů se konaly od 13. do
15. července v Mostě. Zúčastnilo se čtrnáct
českých družstev reprezentující všechny
kraje a dva slovenské týmy.

Dobrovolnické centrum ADRA nadále
uvítá ve svých řadách nové členy, kteří
by zpříjemnili volný čas seniorům. Dobrovolníci mohou dříve narozené navštěvovat v domovech pro seniory nebo přímo
v jejich domácnostech. Více informací
poskytne koordinátorka Hana Kozubková
(e-mail: hana.kozubkova@adra.cz, telefonní číslo: 732 466 403). Dobrovolnické
centrum ADRA finančně podporuje také
městský obvod Ostrava-Jih.

BESEDY SE STRÁŽNÍKY

Foto: OOC Ostrava

Mužstvo OOC Ostrava tvořili Jiří Král,
Miloslav Starý, Václav Stanovský, Anna Tihelková, Kateřina Videnová, Marie Darmovzalová.

Městská policie Ostrava nabízí pro seniory mnoho besed. Aktuálně je možné
si mimo jiné vybrat z následujících témat: bezpečně doma a na ulici, šmejdi a
podvodná jednání, BESIP, teorie sebeobrany, právní vědomí, bezpečně na internetu atd. Zájemci o preventivní besedy mohou napsat na e-mailovou adresu:
info@mpostrava.cz.

Stárnutí je jako výstup na horu; trochu se zadýcháte,
ale pohled na svět je mnohem lepší!
— Ingrid Bergmanová

JUBILANTI ČERVEN
Božena Horáková .   .   .   .   .   .   .   .  99 let
Božena Čajková .  .  .  .  .  .  .  .  . 96 let
Zdeňka Šonovská  .  .  .  .  .  .  .  . 96 let
Jiřinka Nováková .   .   .   .   .   .   .   .  94 let
Věra Hlubková  .   .   .   .   .   .   .   .   .  94 let
Věra Zimmermannová .  .  .  .  .  . 93 let
Dagmar Šostá  .   .   .   .   .   .   .   .   .  93 let
Alexander Blecha  .  .  .  .  .  .  .  . 92 let
Světluška Porubová  .  .  .  .  .  .  . 91 let
Ladislav Labič .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 91 let
Zdeňka Coufalová .  .  .  .  .  .  .  . 91 let
Vladimír Rotrekl .   .   .   .   .   .   .   .   . 91 let
Eliška Tymlová .   .   .   .   .   .   .   .   .  90 let
Mária Gavuličová .   .   .   .   .   .   .   .  90 let

CENTRUM ADRA HLEDÁ
DOBROVOLNÍKY

Jaromír Sládeček .   .   .   .   .   .   .   .  90 let
Radislav Malík  .   .   .   .   .   .   .   .   .  90 let
Zdenka Smékalová  .   .   .   .   .   .   .  85 let
Jan Šula  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Jitka Květoňová .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Božena Vetrovská .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Olga Mandrlová .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Drahuše Smýkalová .   .   .   .   .   .   .  85 let
Miloslav Schneider  .   .   .   .   .   .   .  85 let
Miroslav Čepelka .   .   .   .   .   .   .   .  85 let
Julius Gabaľ  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  85 let
Helena Stromšíková  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Jiřina Wrchovecká .   .   .   .   .   .   . 85 let
Antonín Kuchař .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Danuše Korábečná  .   .   .   .   .   .   . 
Robert Rizman .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Eva Gojová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Miroslava Hrbáčová .   .   .   .   .   .   . 
Ivan Čerkovský .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Miroslav Babiak .  .  .  .  .  .  .  .  .
Eva Machová .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Jozef Petrišák .   .   .   .   .   .   .   .   .
Regina Perutková  .  .  .  .  .  .  .  .
Bedřiška Prejdová .  .  .  .  .  .  .  .
Svatava Nováčková .   .   .   .   .   .   . 
Ludmila Sobková .   .   .   .   .   .   .   . 
Miroslava Zemláková  .   .   .   .   .   . 

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Jaroslav Lyčka  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Ján Michalisko  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Ivan Vidlička .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Anna Krautová .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Věra Slezáková .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Petr Steiger .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Jan Damovský .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Kristina Halfarová  .  .  .  .  .  .  .  .
Petr Kuča .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Danuše Adamová  .  .  .  .  .  .  .  .
Eva Vlčková .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Alena Motáková  .   .   .   .   .   .   .   .

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

JUBILANTI ČERVENEC
Ludmila Hlisnikovská .   .   .   .   .  100 let
Jarmila Janovská .   .   .   .   .   .   .   .  97 let
Jarmila Johanusová  .  .  .  .  .  .  . 96 let
Růžena Garbienová .   .   .   .   .   .   .  93 let
Radoslava Veselá .   .   .   .   .   .   .   .  91 let
Oldřich Miler .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  93 let
Leo Gröger .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 let
Jan Nerad .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  91 let
Anna Markusková  .  .  .  .  .  .  .  . 91 let
Matej Paulíny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Alenka Fajferková  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Anna Muchová .   .   .   .   .   .   .   .   .  90 let

Lubomír Lulek  .   .   .   .   .   .   .   .   .  90 let
Jiřina Bielková  .   .   .   .   .   .   .   .   .  85 let
Karel Michálek  .   .   .   .   .   .   .   .   .  85 let
Alžběta Holánová  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Alena Springerová .   .   .   .   .   .   . 85 let
František Trojáček .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Marta Václavíková .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Rostislav Pokusa .   .   .   .   .   .   .   .  85 let
Andrej Džupina  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Zdeněk Kopřiva .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Miluše Schejbalová .   .   .   .   .   .   .  85 let
Drahomíra Hynarová .   .   .   .   .   . 80 let
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PÍSKOVÉ DOLY V ZÁBŘEHU NAD ODROU

Mezi Ostravany je pojem Pískové doly (lidově Pískáče) nejčastěji synonymem pro panelové sídliště z přelomu 80. a 90.
let minulého století. Málokdo však již ví, že obytný sektor byl nazván podle skutečného povrchového dolu, v němž se od
konce 19. století těžil bílý písek.
Pískoven v okolí Odry byla celá řada, ovšem převážná část z nich
měla pouze lokální charakter a vytěžený materiál se užíval zejména pro stavbu stavení (známé jsou pískovny z oblasti jižního okraje
Bělského lesa, z katastru Výškovic poblíž ulice Charvátská, z Hulváckého lesa atd.). Písek se zde uložil před tisíci lety, v období, kdy
Ostravskem při poslední době ledové prošel dvakrát skandinávský
ledovec, který vymodeloval i dnešní krajinu Poodří. Ledovec z oblasti Švédska přinesl řadu bludných balvanů tvořených severskou
žulou (v oblasti pískových dolů v Zábřehu byl například roku 1928
objeven bludný balvan, který byl instalován k zdejšímu kostelu Navštívení Panny Marie).
Masy ledu zároveň vytvořily v oblasti severní Moravy a jižní části
Slezska podloží, které je tvořeno sprašovými hlínami, pod nimiž se
nacházejí vrstvy písků, štěrkopísků a štěrků, přičemž prvně jmenovaná vrstva, dosahující mocnosti až devět metrů, byla důležitá pro
vznik pískových dolů v Zábřehu. Ačkoliv můžeme říct, že také štěrk
a štěrkopísek nebyly pouhým odpadem a naši předkové jej uměli využít stejně jako jíly. Získaný materiál byl používán ke stavbám
domů, komunikací apod.
Štěrková, respektive písčitá vrstva se táhne pod celým Vysokým
břehem, který můžeme sledovat podél Odry nejméně od Staré Vsi
nad Ondřejnicí. Nápadný sráz, který vznikl po poslední době ledové
odtáváním ledovce, pak pokračuje přes Proskovice, Starou Bělou,
Výškovice, Zábřeh k Mariánským Horám, kde má už méně patrnou
výšku. Právě ve všech jmenovaných místech můžeme dodnes poměrně lehce narazit na Vysokém břehu na říční oblázky i písky.

Kvalitní bílý slévárenský písek šel vzhledem k potřebám Vítkovických železáren na odbyt a Goldberger na jeho prodeji profitoval
natolik, že si mohl dovolit investovat do stavby několika činžovních
domů v Zábřehu (dnes na ulicích Dolní a Zimmlerova). V 90. letech
19. století Goldberger vlastnil také hostinec, dnes známý jako Havránek, který přestavěl a rozšířil o velký sál.
Vraťme se však k pískovým dolům. Již roku 1898 byla písková
jáma 15 až 20 metrů hluboká a byla vybavena dvěma úzkokolejnými
vlečkami, po nichž se přepravoval písek za užití vozíků, které byly
taženy koňmi. Koňskými povozy pak byl vytěžený písek přepravován do areálu vítkovické slévárny. Zabezpečení dolů bylo nevalné
úrovně. Při dobývání písku zde přišlo o život několik dělníků, další
byli zasypáni a těžce raněni. Postupem času si pískovna vybudovala
titul největšího dolu na písek v rámci centrální části Ostravska.

IGNATZ WINCENZ GOLDBERGER
Nejstarší pískovna vznikla na území Zábřehu nad Odrou v roce
1895. Jejím zakladatelem i majitelem byl Ignatz Wincenz Goldberger,
muž německo-židovského původu. Důl byl založen na pravobřežní
terase řeky Odry. Pokud bychom si chtěli představit, kde se poměrně velká plocha pískové jámy rozkládala, musíme najít v současné
mapě prostor sahající od ulice Říční podél Odry k Avion Shopping
Parku. Těžil se zde ve velkém písek a také jíl, který se pro změnu
používal od roku 1909 k pálení cihel v zábřežské cihelně, která stála
nad pískovnou.

Foto: archiv Vítkovice, a. s.

Pohled do čerpací stanice; 20. léta 20. století

PÍSKOVNA V DRŽENÍ VÍTKOVICKÝCH
ŽELEZÁREN, ČERPACÍ STANICE
V roce 1908 zakoupily pískové doly Vítkovické železárny, které již
pár let před odkupem jednaly spolu s dosavadním majitelem těžebního prostoru I. W. Goldbergerem ohledně napojení dolů na vlečnou
parní dráhu. Sám majitel dolů přišel v roce 1906 s myšlenkou na výstavbu tramvajové (železniční) trati, která by propojila areál pískovny s oblastí závodů ve Vítkovicích. Vítkovické železárny, respektive
Vítkovické horní a hutní těžířstvo (dále jen VHHT), však ale nikdy
nepřistoupily na Goldbergerovy podmínky, neboť patrně již v prvních letech 20. století sledovaly myšlenku výstavby a zisku koncese
drobné dráhy ve vlastní režii, jak se později skutečně stalo.
Primitivně ručně prováděné skrývkové a otvírkové práce v pískovně vyžadovaly zaměstnávat na počátku století až 160 dělníků,
a tak Vítkovické železárny důl vybavily parním nakladačem, který
přispěl ke snížení počtu zaměstnanců. V roce 1913 bylo nasazeno
na osm metrů mocnou hlinitou skrývku řetězové lopatkové rypadlo,
které bylo prvním svého druhu na Ostravsku. V přibližně stejném
období vznikla také cihlová obytná budova pro zaměstnance pískovny, kterou bychom aktuálně našli na ulici Písečná 407/117.
V sousedství pískovny vybudovaly Vítkovické železárny také čerpací stanici z hrázděného zdiva (1908), jejíž novější objekt z 30. let
z režných cihel stojí u Říční ulice dodnes (tzv. Maschinenhaus). Říční
voda z Odry se čerpala nízkotlakými čerpadly, procházela filtrova-

Foto: archiv Petra Lexy Přendíka

Nakladač písku; patrně 30. léta 20. století
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cím zařízením umístěným ve zvláštní budově, aby pak byla dopravována potrubím o průměru 50 centimetrů do jednotlivých závodů
železáren. Potrubí vedlo současnými ulicemi Říční, U Hrůbků, Dolní,
Závodní, Ruská a počátkem 50. let 20. století bylo prodlouženo až
k Nové huti v Ostravě-Kunčicích. V letech 1960 až 1962 byla čerpací
stanice rozšířena a modernizována.

ho zalednění, zanikl definitivně v roce 1973, přičemž již v roce 1964
byla ukončena těžba písku. Při těžbě písků vznikla v lokalitě rozsáhlá
terénní deprese.
Dle stavebního povolení (Rozhodnutí Obvodního národního výboru Ostrava-Zábřeh č. 2250/71 z 3. listopadu 1971) bylo schváleno
zavážení vytěženého prostoru studeným odvalem bez hořlavých
a toxických rozpustných látek do výšky 70 centimetrů od konečného terénu a zarovnání návozem hlíny. Dle dostupné dokumentace
nejvyšší podíly ukládaných odpadů tvořily materiály jako zemina,
hlušina, struska.

NAPOJENÍ DOLŮ NA TRAMVAJOVOU DRÁHU
Již roku 1905 usilovala Společnost brněnských místních drah
o stavbu a koncesi na provoz dráhy mezi Novou Vsí, Zábřehem nad
Odrou a Vítkovicemi. VHHT však kladlo pro záměr nereálné podmínky, a tak od roku 1907 usiloval o zřízení dráhy sám I. W. Goldberger,
přičemž navrhoval rovněž vybudování vlečné dráhy do jeho pískových dolů. Jednání pravděpodobně nakonec vedlo k tomu, že Vítkovické železárny, potažmo VHHT, odkoupilo roku 1908 pískové doly.
Od roku 1910 železárny připravovaly stavbu tzv. drobné dráhy,
s jejíž stavbou bylo započato roku 1912. První parní soupravy na
3,614 kilometru dlouhou trať mezi Zábřehem a Vítkovicemi vyjely
3. července 1913. Dráha byla koncipována jak pro osobní, tak i pro
nákladní dopravu. Zatímco osobní spoje jezdily po dnešních ulicích
Ruská, Dolní a U Hrůbků, kde se nacházela konečná stanice v místech dnešní autobusové zastávky Pískové doly, po ulici Říční dále
pokračovala vlečná dráha do areálu pískovny, odkud vyjížděly lokomotivy vítkovické závodní dráhy s maximálně pěti vagony písku.
Ačkoliv byla dráha roku 1934 elektrifikovaná, vlečkový úsek do
pískových dolů byl až do roku 1964, kdy došlo nejen k zrušení těžby
písku, ale též k zániku této drobné dráhy, poháněn pod parní trakcí.
V současnosti vlečnou dráhu připomínají pouze betonové opěrné
zdi po levé straně ulice Říční (za potokem ve směru k Odře).

MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ
V areálu pískovny Vítkovické železárny zřídily roku 1918 také
střelnici, v níž se testovaly zejména plechy vyráběné ve Vítkovicích.
Výrobky zde byly atestovány proti střelám z různých pušek pro vojenské účely. Střelnice sloužila svému účelu do roku 1926, kdy byla
přestěhována na haldu do Hrabůvky. Roku 1926 byla pískovna vybavena korečkovým rýpadlem s elektrickým pohonem a po 2. světové
válce několika dalšími lanovými rýpadly.
Letecký snímek areálu pískovny z roku 1949
Podle ústních informací se ukládaly na skládku také blíže nespecifikované kaly z hutní výroby. Vzhledem k blízké obytné zástavbě
nelze vyloučit ani odpady domovní. Ekologický audit provedený
roku 2015 charakterizuje rekultivační prostor jako skládku stavebního, nebezpečného a ostatního odpadu, jejíž rozloha činí asi 8,3 hektaru a na které bylo uloženo více než 900 tisíc metrů krychlových
odpadů. Průzkumnými pracemi byla ověřena průměrná mocnost
navezených odpadů 11,5 metru, maximální mocnost 21,4 metru.
Lidé považují prostředí kolem bývalé čerpací stanice za čistou
přírodu, málokdo dnes tuší, že okolo se nachází skládka. Dojem
umocňuje staré koryto Odry, které je již mnohá desetiletí zaslepeno a slouží potřebám rybářů. Leží až o tři metry výše než nynější
regulované koryto řeky. Charakter zaslepené Odry je klidný a mrtvé
rameno se postupně zanáší přírodním materiálem.
Na kolmém průřezu terasy, v místech po někdejší těžbě písku,
jsou nad vrstvou štěrků vidět šedohnědé až světle okrové hnědé
sprašové hlíny. V části blíže u ulice Rudná je pak terasa poškozena
značným svahovým pohybem a vodní erozí, a tak jsou na ní odhaleny vrstvy hlinitopísčitých štěrků. Rostou zde dubohabřiny, místy
s převahou buku lesního.
Petr Lexa Přendík

Foto: archiv Vítkovice, a. s.

Areál pískových dolů při zavážce stavebním a průmyslovým odpadem; 1981

ZÁNIK A SOUČASNÝ STAV
Závod, který v dobách největší produkce těžil ročně až 600 000
metrů krychlových bělošedého až bílého písku a štěrku z halštatské-
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Z OBVODU

OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE NEJSOU JEN SILNIČÁŘI
městnanců. Nejsme jen silničáři a stavaři, jsme i projektanti,
dopravní inženýři, specialisté
na řízení světelných signalizací,
správci veřejného osvětlení a ti,
kteří zajišťují technický dozor
nebo se starají o podzemní kolektory s optickými sítěmi a podobně,“ říká ředitel Ostravských
komunikací Daniel Lyčka. Společnost je tak podle něj ideálním
zaměstnavatelem pro zkušené
pracovníky, ale i čerstvé absolventy ze všech oborů navazujících na zmíněné činnosti. Od
informačních technologií přes
vysokoškoláky se vzděláním ze
stavebních, strojírenských či IT
fakult. Do dalších pracovních

Foto: Ostravské komunikace

Městský obvod Ostrava-Jih
spolupracuje při mnoha projektech se společností Ostravské
komunikace. Jedná se například o pravidelnou aktualizaci
pasportu dopravního značení
na základě realizovaných změn,
opravy výtluků či uličních vpustí
a podobně.
O společnosti Ostravské komunikace se často mluví jako
o „ostravských silničářích“. To je
ale hodně zjednodušená představa. Firma, která má bezmála
šedesátiletou tradici a od roku
1998 je akciovou společností
se statutárním městem Ostrava jako jediným akcionářem, se

zabývá pestrou škálou činností.
A to od správy vybraných komunikací, veřejného osvětlení přes
rekonstrukce a havarijní opravy
vozovek, světelnou signalizaci
až po zimní údržbu komunikací. Rovněž se stará o hlavní
dopravní a přestupní uzel Svinovské mosty a vybraná parkoviště a parkovací automaty.
Společnost současně pracuje na
různých dopravních stavbách,
které si u ní zadávají jiné firmy
či instituce, například Ředitelství
silnic a dálnic, Správa silnic Moravskoslezského kraje apod.
„Z toho, co všechno děláme,
se odvíjí i spektrum našich za-

pozic Ostravské komunikace
pravidelně hledají středoškoláky s technickým vzděláním, ale
i lidi s výučním listem v nejrůznějších oborech.
A přestože to vypadá, jako
by měli být odborníky jen muži,
opak je pravdou. „Například
správu komunikací, veřejného
osvětlení, finanční a personální
oddělení nebo IT oddělení řídí
ženy a ženy v naší firmě najdete
i v jiných profesích,“ podotýká
ředitel Lyčka.
Ostravské komunikace rovněž finančně podpořily akci
Road Circus, která se koná
3. září na ulici Horní mezi Dubinou a Bělským Lesem.

Ostravské komunikace momentálně zaměstnávají 226 lidí.
Průměrné výdělky (to znamená mzdy včetně různých příplatků a odměn) dosahují 36 tisíc korun. Kromě toho firma
vyplácí náborové příspěvky ve výši 45 tisíc korun. Současně
nabízí i svým zaměstnancům, aby se stali náboráři za odměnu 20 tisíc korun za získaného nového zaměstnance. Náborové příspěvky se poskytují ve dvou až třech splátkách, které
jsou vázány na to, že se nově příchozí zaměstnanec zapracuje
a osvědčí. „Pro stabilizaci zaměstnanců vyplácíme třinácté
a čtrnácté platy, máme pětitýdenní dovolenou a systém benefitů,“ doplňuje výrobní náměstek Ostravských komunikací Petr
Uhlíř s tím, že o nové kolegy mají zájem prakticky neustále.
Více informací o firmě se lze dozvědět na webových stránkách: www.okas.cz. V případě zájmu o zaměstnání je možné
volat na telefonní číslo: 595 621 432.

SÍŇ SLÁVY ČESKÉ TURISTIKY UVÍTALA MAGIHO
Drahomír Trojka (13. 3. 1927
– 22. 2. 1999), který převážnou
část svého života prožil v Hrabůvce, byl uveden do Síně slávy
české turistiky. Rodák z Hlubočce se celoživotně věnoval práci
s dětmi, byl také skautem tělem
i duší. Už v dětství získal přezdívku Magi, která souvisí s tím,
že na skautských výpravách
vařil polévky, do nichž přidával
kostky maggi.
Jako vizionář a motivátor byl
velmi aktivní v turistickém oddíle, který vznikl při TJ Sokol Hrabůvka. Zajišťoval a organizoval
řadu aktivit pro dospělé turisty
i pro oddíly mládeže, a to včet-

ně zahraničních zájezdů a akcí
v rámci vodácké turistiky.
Na celostátní a krajské úrovni se Drahomír Trojka věnoval
především lyžařské turistice,
přičemž založil tradiční Lyžařský přejezd nejvyššími vrcholy
Beskyd, jenž si loni připsal už
pětačtyřicátý ročník. Za zásluhy
o rozvoj československé tělesné
výchovy obdržel v roce 1988 veřejné uznání druhého stupně.
Uvedení Drahomíra Trojky
do síně slávy proběhlo v květnu
na sekretariátu Klubu českých
turistů (KČT) pro moravskoslezskou oblast, který má sídlo
v Hrabůvce na ulici Na Mýtě.

Foto: Jan Vlček

Na snímku zleva: Břetislav Boháč (místopředseda KČT oblast Moravskoslezská), Mojmír Nováček (zástupce generálního sekretáře KČT; předseda Rady Síně slávy KČT), Radovan Trojka (syn D. Trojky), Marek Trojka (vnuk D. Trojky)
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
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PÁNOVÉ, NEMĚJTE STRACH, VŠAK TO NĚJAK DOPADNE
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kteří do 15. srpna zašlou správnou tajenku na adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.
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DOPLŇOVAČKA

Z historie městského obvodu v západní části Ostravy. Původně historicky
Z historie městského obvodu v západní části Ostravy. Původně histoobec Poruba, jejíž název je odvozen od rubání stromů, je prvně zmiňovan
ricky samostatná obec Poruba, jejíž název je odvozen od rubání strood r.1957 je součástí Ostravy. Dnes už jen málokdo ví, že je z r.1655 dolo
mů, je prvně zmiňovaná již roku 1434, od roku 1957 je součástí Ostravy.
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Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka:
SOUSTAVA
STUDNÍ A ČERPACÍCH STANIC
Řešení: NA PLYNOVÉ
MASKY
Sudoku:
5271959 38694 = STANE SE OTCEM
P A D BRNÍČKO, DĚVIČKY, HELFŠTÝN, BUCHLOV,
1 N Á
Přesmyčky:
BOSKOVICE,
P KCIMBURK,
A
LUKOV,
MALENOVICE, BRUMOV, BOUZOV
2 K A
3

4
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DIÁŘ

KULTURA JIH
K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, tel.:
596 739 107, Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 731 472 996, www.kulturajih.cz,
FB kdktrio

Jak smysluplně zabavit své děti a zároveň si protáhnout tělo, snížit svalové i nervové napětí a příjemně aktivně zrelaxovat? Vyzkoušet lze kurz pod
vedením profesionální ukrajinské lektorky fitness.
Kurz je určen rodičům nebo prarodičům, tetám
a strejdům s dětmi. Cena kurzu je za jednoho
dospělého a jedno dítě. Cena 1 100 Kč / 130 Kč
jednorázové vstupné.
13. 9. od 17 do 18.30 hodin; K-TRIO
JINÉ STAVY VĚDOMÍ
Co jsou jiné stavy vědomí? Jakým jsou pro nás
přínosem? Co je to já a co ego? Zamyšlení nad
hledáním smyslu života a zušlechtění duše i těla.
Vstupné 50 Kč / 30 Kč (Kool Senior).

11. 8. od 21 hodin
LETNÍ PROMÍTÁNÍ / JÁ PADOUCH 3
Letní kina jsou zpátky! Tentokrát se zábavnou
kreslenou pohádkou Já, padouch 3. Promítat se
bude na bývalém fotbalovém stadionu NH Ostrava na ulici Svazácká. Vstup je zdarma.
12. 8. od 18 hodin
LETNÍ ZÁBAVA
Taneční zábavy pod širým nebem v areálu Lesní
školy v Bělském lese. Vstupné 100 Kč.
16. 8. od 16 hodin
LETNÍ PROMENÁDY
Třetí hudební promenáda je tady! Tentokrát v prostoru kolem K-TRIa, kde vystoupí mladí talentovaní interpreti z Pop Academy. Vstup je zdarma.
19. 8. od 18 hodin
LETNÍ OPÉKAČKA, Lesní škola Ostrava-Bělský
les
Tradiční posezení u táboráku s možností opékání
buřtů a bohatou nabídkou občerstvení. Program
večera zpříjemní vystoupení kapely. Vstupné
50 Kč.
27. 8. od 7 hodin
VÝLETOVÁNÍ: Plavba po Slovácku
Plavba po Baťově kanále z přístaviště Spytihněv
do Uherského Hradiště a prohlídka kulturně historického skanzenu Rochus. Vstupné 1 100 Kč /
550 Kč děti do 12 let, Kool Senior.

DĚTEM
26. 8. od 15 hodin
POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÁ SHOW
Zábavné odpoledne pro děti se soutěžními úkoly,
klaunem Hopsalínem a Ájou z Jinálkova. Program
plný povídání, soutěží a tanečků. Vstup je zdarma.

VZDĚLÁVÁNÍ A KURZY
6. 9. od 17 do 18.30 hodin; K-TRIO
DÝCHAT A MEDITOVAT
Proč je správné dýchání tak důležité a co je vlastně cílem opravdové meditace? Naučte se správně
dýchat a meditovat. Přednáška o práně a jejím
významu a desateru meditace. Vstupné 50 Kč /
30 Kč (Kool Senior).
8. 9. od 17 do 19 hodin; Komorní klub
BYLI JSME V ZEMI KVĚTŮ
Komponovaný pořad Jaroslava Málka o průběhu
půlroční cesty Čínou před 70 lety. Beseda, film,
čínské písně a skladby. Dokument k filmu Karel
Kachyňa, Vojtěch Jasný. Průvodní slovo Karel Höger. Vstupné 100 Kč / 50 Kč (Kool Senior).
Od 9. 9., dvanáct pátečních lekcí od 16 do 17
hodin; K-TRIO
SM SYSTÉM PRO MUŽE
Jak předejít zdravotním problémům, které způsobují jednostrannou sportovní nebo pracovní zátěží, pomocí rehabilitační metody cvičení Richarda
Smíška. Mimořádná cena 1 600 Kč.
Od 13. 9., dvanáct pátečních lekcí od 11 do
11.45 hodin
RODINNÉ FITNESS

Od 15. 9., dvanáct čtvrtečních lekcí od 15.15 do
16 nebo od 16.15 do 17 hodin; K-TRIO
SM SYSTÉM
Unikátní metoda Richarda Smíška ke stabilizaci a relaxaci páteře. Pomáhá při výhřezu ploténky, potíží se
zády, brnění končetiny nebo bolení hlavy. Mimořádná nabídka 1 600 Kč, 1 150 Kč (Kool Senior).
Od 13. 9., dvanáct úterních lekcí od 14.30 do
15.15 hodin; K-TRIO
FITNESS PRO SENIORY
Cvičení k protažení, uvolnění svalového napětí,
nervových bloků, snížení bolestivosti a stimulaci
činnosti kardiovaskulárního systému. Účastníci lekcí si zvýší nejen své sebevědomí, ale také příjemně
zrelaxují celé své tělo a mysl. Kurz je vhodný pro
všechny, kteří už mají více než šedesát let. Cena
1 300 Kč / 650 Kč (Kool Senior) / jednorázové
vstupné 130 Kč.
Od 16. 9., dvanáct pátečních lekcí od 19 do
19.45 hodin; K-TRIO
FITNESS
Cvičení k protažení, uvolnění svalového napětí,
nervových bloků, snížení bolestivosti a stimulaci
činnosti kardiovaskulárního systému. Účastníci
lekcí si zvýší nejen své sebevědomí, ale také příjemně zrelaxují celé své tělo a mysl. Kurz je vhodný pro muže i ženy. Cena 1 300 Kč / jednorázové
vstupné 130 Kč.
17. 9., 15. 10., 19. 11., 10. 12., čtyři sobotní lekce
od 9 do 12 hodin; K-TRIO
TANČÍM PRO RADOST
Příchozí se seznámí s prvky lidového i společenského tance, kruhovými tanci a nebudou chybět
ani relaxační pohybové sestavy. Cena: 1 100 Kč /
660 Kč (Kool Senior).
Od 17. 9., sedm sobotních setkání od 15.30 do
18 hodin; Komorní klub
ČTENÁŘSKÝ KLUB
Čtenářský klub zve do svých řad každého, kdo
rád diskutuje s kávou v ruce nad dobrou knihou,
novinkami z regionu nebo i trochu netradičně
deskovými hrami. Na programu budou zajímavé
hovory, hosté, autorská čtení, procházky, šachy
a mnoho dalšího. Cena 250 Kč.

KINO LUNA
Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 751 712,
www.kulturajih.cz, FB kinolunaostrava

1.–10. 8. od 15.30 hodin
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ (DC League of
Super-Pets, USA 2022)
Animovavý / komedie, české znění, přístupný.
Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.
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1. 8. od 17.45 hodin
PREZIDENTKA (ČR 2022)
Komedie, režie: Rudolf Havlík, od 12 let, 102 minut.
Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.
1. 8. od 20 hodin
23. 8. od 17.45 hodin
TŘI TYGŘI: JACKPOT (ČR 2022)
Zběsilá akční komedie, režie: Emil Křižka, od 12 let,
110 minut. Vstupné 100 Kč.
2. 8. od 17.45 hodin
UMĚNÍ V KINĚ
TUTANCHAMON – POSLEDNÍ VÝSTAVA (Tutankhamun-The Last Exhibition, Itálie 2022)
Dokument dává příležitost setkat se s egyptským
králem ve zlaté masce. České titulky, přístupný,
80 minut. Vstupné 70 Kč.
2. a 3. 8. od 19.45 hodin
15. a 16. 8. od 20 hodin
TOP GUN: MAVERICK (Top Gun: Maverick, USA
2022)
Akční / drama, české znění, od 12 let, 131 minut.
Vstupné 140 Kč.
3. 8. od 10 hodin
BIJÁSEK
PŘÍŠERÁKOVI 2 (Happy Family 2, Velká Británie, Německo 2021)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 103
minut. Vstupné 60 Kč.
3. 8. od 17.45 hodin
FENOMÉN JMÉNEM INGMAR BERGMAN
PERSONA (Persona, Švédsko 1966)
Drama / psychologický, české titulky, od 12 let, 85
minut. Vstupné 100 Kč.
4.–7. 8. od 17.45 hodin
9. 8. od 17.45 hodin
STŘÍDAVKA (ČR 2022)
PREMIÉRA. Komedie, režie: Petr Nikolaev, od 12
let, 100 minut. Vstupné 130 Kč.
4.–9. 8. od 20 hodin
BULLET TRAIN (Bullet Train, USA 2022)
PREMIÉRA. Akční, české titulky, od 15 let, 127 minut. Vstupné 140 Kč.
8. 8. od 17.45 hodin
KDYBY RADŠI HOŘELO (ČR 2022)
Komedie / drama, režie: Adam Koloman Rybanský,
od 12 let, 90 minut. Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.
10. 8. od 10 hodin
BIJÁSEK
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 (ČR 2022)
Pohádka, české znění, přístupný, 100 minut.
Vstupné 60 Kč.
10. 8. od 17.45 hodin
PLANETA PRAHA (ČR 2022)
Diváci se mají možnost vydat na vzrušující výpravu pro celou rodinu za desítkami dalších zvířecích
hrdinů, kteří tajně žijí v naší metropoli. Režie: Jan
Hošek. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč.
10. 8. od 20 hodin
FENOMÉN JMÉNEM INGMAR BERGMAN
HANBA (Skammen, Švédsko 1968)
Drama / válečný, české titulky, od 12 let, 104 minut. Vstupné 100 Kč.
11.–14. 8. od 14.30 hodin
15. a 17. 8. od 15.30 hodin
CESTA DO TVOJZEMÍ (ČR, SR, Belgie 2022)
PREMIÉRA. Dobrodružná animovaná výprava za
záchranou světa fantazie. Mládeži přístupný, 86
minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
11.–14. 8. od 17 hodin
THOR: LÁSKA JAKO HROM (Thor: Love and
Thunder, USA 2022)
Akční / dobrodružný / fantasy, české znění, od 12
let, 119 minut. Vstupné 140 Kč.
11.–14. 8. od 19.30 hodin
SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ (Orphan: First Kill, USA
2021)

DIÁŘ
PREMIÉRA. Horor / drama / kriminální, české titulky, od 15 let, 146 minut. Vstupné 120 Kč.
15. 8. od 17.45 hodin
ŘEKNI TO PSEM (ČR 2022)
Komedie, režie: Robert Sedláček, přístupný, 85
minut. Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.
16. 8. od 17.45 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ CHLAPEC NA SVĚTĚ (Världens
vackraste pojke, Švédsko 2020)
V roce 1971, během světové premiéry Smrti v Benátkách, italský režisér Luchino Visconti prohlásil svého Tadzia za nejkrásnějšího chlapce světa.
O padesát let později tento stín stále pronásleduje život Björna Andresena. Dokument / životopisný, české titulky, přístupný, 98 minut. Vstupné
110 Kč.
17. 8. od 10 hodin
BIJÁSEK
HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI (D‘Artacán y los
tres Mosqueperros, Španělsko 2022)
Animovaná / pohádka, české znění, přístupný, 84
minut. Vstupné 60 Kč.
17. a 18. 8. od 17.45 hodin
JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA
(ČR 2022)
Dokument o tom, že pohádky se dějí. České znění, přístupný, 111 minut. Vstupné 120 Kč.
17. 8. od 20 hodin
FENOMÉN JMÉNEM INGMAR BERGMAN
HODINA VLKŮ (Vargtimmen, Švédsko 1968)
Drama / horor, české titulky, od 15 let, 88 minut.
Vstupné 100 Kč.
18.–23. 8. od 15.30 hodin
PRINCEZNA REBELKA (Pil’s Adventures,
Francie 2021)
PREMIÉRA. Animovaný / rodinný, české znění,
přístupný, 89 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
18.–21. 8. od 20 hodin
NENE (Nope, USA 2022)
PREMIÉRA. Sci-fi / horor, české titulky, od 15 let,
130 minut. Vstupné 140 Kč.
19.–21. 8. od 17.30 hodin
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ (Doctor Strange in the Multiverse of
Madness, USA 2022)
Akční / dobrodružný / mysteriózní, české znění,
od 12 let, 127 minut. Vstupné 140 Kč.
22. 8. od 17.45 hodin
HÁDKOVI (ČR 2022)
Komedie, režie: Vojtěch Moravec, od 12 let, 98 minut. Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.
22. a 23. 8. od 20 hodin
BESTIE (Beast, USA 2022)
Thriller, české titulky, od 15 let, 93 minut. Vstupné
140 Kč.
24. 8. od 10 hodin
BIJÁSEK
PROMĚNA (Turning Red, USA 2022)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný,
100 minut. Vstupné 60 Kč.
24. 8. od 16 hodin
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA (Jurassic World:
Dominion, USA 2022)
Dobrodružný / akční, české znění, od 12 let, 147
minut. Vstupné 140 Kč.
24. 8. od 19.30 hodin
FENOMÉN JMÉNEM INGMAR BERGMAN
ŠEPOTY A VÝKŘIKY (Viskningar och rop,
Švédsko 1972)
Drama, české titulky, přístupný, 91 minut. Vstupné
100 Kč.
25.–31. 8. od 15.30 hodin
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ (Minions: The
Rise of Gru, USA 2022)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 88
minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.

25.–28. 8. od 17.45 hodin
AFTER: POUTO (After Ever Happy, USA 2022)
PREMIÉRA. Romantický, české titulky, od 12 let,
119 minut. Vstupné 130 Kč.
25.–28. 8. od 20 hodin
29. a 30. 8 od 17.45 hodin
ARVÉD (ČR, SR 2022)
PREMIÉRA. Kam až jsme schopni zajít, abychom
dosáhli svého cíle? Jiří Arvéd Smíchovský byl
ochoten jít až k hranicím samotného pekla. Režie: Vojtěch Mašek. Drama, od 12 let, 120 minut.
Vstupné 140 Kč.
29. a 30. 8. od 20 hodin
POZVÁNKA DO PEKLA (The Invitation, USA
2022)
Horor / thriller, české titulky, od 15 let, 100 minut.
Vstupné 140 Kč.
31. 8. od 10 hodin
BIJÁSEK
JEŽEK SONIC 2 (Sonic the Hedgehog 2, USA
2022)
Komedie, české znění, přístupný, 110 minut.
Vstupné 60 Kč.
31. 8. od 17.45 hodin
FENOMÉN JMÉNEM INGMAR BERGMAN
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA (Scener ur
ett äktenskap, Švédsko 1973)
Drama, české titulky, přístupný, 164 minut. Vstupné 100 Kč.
31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 – KINO NEHRAJE

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
POBOČKA VÝŠKOVICE

29. dubna 33, Ostrava-Výškovice,
tel.: 599 522 350, e-mail: vyskovice@kmo.cz
Pobočka bude od 1. 8. do 31. 8. z důvodu malování uzavřena!

POBOČKA DR. MARTÍNKA

AKORD
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz,
FB dkakord

PRÁZDNINY V AKORDU
Tradiční prázdninový cyklus venkovních akcí pod
širým nebem. Středeční pohádky se konají v Letní
zahradě Akord od 17 hodin a hudební čtvrtky od
18 hodin. V případě špatného počasí se pohádky
přesunují do klubu Akord, koncerty se v případě
nepříznivého počasí neuskuteční. Projekt se koná
díky finanční podpoře městského obvodu Ostrava-Jih. Vstup zdarma.
3. 8. od 17 hodin
PROČ JE MOŘE SLANÉ
Hudební kabaret Kač-Kač.
10. 8. od 17 hodin
ČÁRYFUK A JEHO KOUZLA
17. 8. od 17 hodin
HAVRANÍ COPÁNEK
Hudební kabaret Kač-Kač
24. 8. od 17 hodin
VELKÁ DETEKTIVNÍ POHÁDKA
4. 8. od 18 hodin
KONDOŘI
11. 8. od 18 hodin
TOMÁŠ ADÁMEK & ToMášJedno

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 599 522 303, e-mail: hrabuvka@kmo.cz

18. 8. od 18 hodin
PAVEL KOHN, MARTIN JAROŠEK, ZDENĚK KAČOR

1.–31. 8.
KREATIVNÍ LÉTO
Tvůrčí dílny pro děti; kreslení, skládání, lepení,
fantazii se meze nekladou.

7. 9. od 19 hodin
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM

1.–31. 8.
ZAJÍMAVÁ MÍSTA ČESKA
Kvíz pro dospělé čtenáře. Příchozí si mohou vyzkoušet, jak dobře znají svou vlast.

POBOČKA ZÁVODNÍ

Závodní 47, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 599 522 308, e-mail: zavodni@kmo.cz
1.–31. 8.
KNIHOVNICKÉ LÉTO
3D omalovánky a kvízy s letní tematikou, stolní
hry i Albi čtení pro děti a mládež.

POBOČKA V ZÁLOMU

V Zálomu 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
599 522 360, vzalomu@kmo.cz
1.–31. 8.
SEMÍNKOVNA
Bezplatné sdílení semínek. Vybrat si lze až tři sáčky se semínky.

POBOČKA GURŤJEVOVA

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
tel.: 599 522 321, e-mail: gurtjevova@kmo.cz

10. 9. od 18 hodin
CYKLOSVĚTLUŠKA ANEB SVĚTÝLKA NADĚJE
PRO JONÁŠKA JAKUBKA
25. 9. od 10 hodin
HOPSALÍN DĚTEM
29. 9. od 19 hodin
CAVEMAN

LETNÍ POHYBOVÉ KURZY
1., 8., 15. 22., 29. 8. od 18 do 19.20 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ DLE VÝVOJOVÉ KINEZILOGIE S RELAXACÍ
2., 9., 16., 23., 30. 8. od 18 do 18.50 hodin
CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA
2., 9., 16., 23., 30. 8. od 19 do 20.15 hodin
CVIČENÍ V SÍTI

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
OSTRAVA-ZÁBŘEH
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062,
www.svczabreh.cz
Zápisy na letní příměstské tábory online na webu!

1.–31. 8.
LABYRINT
Pásmo soutěžních úkolů pro děti.

8.–12. 8.
SPORT CAMP
Příměstský tábor.

1.–31. 8.
NENUDA
Tvůrčí dílny; výroba maličkostí pro radost i užitek.

14.–21. 8.
OLYMPIÁDA
Příměstský tábor.
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www.ovajih.cz
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Kroužky pro malé a velké – školní rok 2022/2023
Pro kreativní děti jsou určeny kroužky KERAMIKA a KREATIV, kde si přítomní vyzkouší spoustu netradičních výtvarných technik. Technicky
zaměření školáci mohou zvolit 3D TISK. Nově je
v nabídce ELEKTROKROUŽEK, kde se děti naučí
základy elektrotechniky. Ti, kteří holdují sportu,
se mohou zlepšovat v těchto aktivitách: FLORBAL, STOLNÍ TENIS, PARKOUR i v novinkách jako
LUKOSTŘELBA či ARCHERY GAME. Na předškoláky čeká například taneční přípravka s výukou
latinsko-amerických tanců STARDANCE a nově
přípravka folklorních tanců. Dospělí se mohou zapsat do kroužku ANGLIČTINA.

POBOČKA V ZÁLOMU

V Zálomu 1, Pískové Doly, tel.: 724 034 750,
e-mail: recepcevzalomu@svczabreh.cz
8.–12. 8.
OSÍDLENÍ AMERIKY. Příměstský tábor.
Kroužky pro malé a velké – školní rok 2022/2023
Pro maminky s dětmi ve věku 10 až 15 měsíců je připraven pohybový, výtvarný a hudební kroužek MINI
KLUBKO. Děti od dvou do tří let mohou navštěvovat miniškoličku PTÁČATA, kde se učí sociálním
dovednostem a rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku
formou hříček a říkadel. Oblíbeným kroužkem je LASER GAME / NERF GAME. Zbrusu novým kroužkem
jsou AFRICKÉ TANCE neboli pohybová a rytmická
průprava, choreografie na tradiční rytmy západní
Afriky pro děti od 14 let a dospělé.

POBOČKA J. MATUŠKA

J. Matuška 26a, Dubina, tel.: 727 856 841

8.–12. 8.
LESNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Příměstský tábor.
14.–21. 8.
ŽIVOT PAVOUČKŮ
Pobytový tábor (nejen) pro bezlepkové děti.
Kroužky pro malé a velké – školní rok 2022/2023
Na Dubině je k dispozici pestrá nabídka kroužků, jako například: FLÉTNIČKA, KERAMIKA PRO
DĚTI, VESELÁ JÓGA či VÝTVARNÝ ATELIÉR.
Novinkami pro příští školní rok jsou: SPORTOVNÍ GYMNASTIKA pro začátečníky, 3D PERO
i OLEJOMALBA pro dospělé.
Kompletní nabídku kroužků, do kterých je už
možné se přihlašovat, i plánovaných táborů lze
najít na webu: www.svczabreh.cz.

VÍTKOVICE ARÉNA
Ruská 135, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 707 303,
e-mail: ova@arena-vitkovice.cz,
www.arena-vitkovice.cz

ATLETICKÁ HALA
BADMINTON
Denně od 7 do 21 hodin. Online rezervace:
www.bembajs.cz.

MĚSTSKÝ STADION
13. 8.
FC BANÍK OSTRAVA – FC ZLÍN

utkání FORTUNA ligy
20. 8.
FC BANÍK OSTRAVA – FK TEPLICE
utkání FORTUNA ligy
31. 8.
FC BANÍK OSTRAVA – FC ZBROJOVKA BRNO
utkání FORTUNA ligy
Česká republika – Soupeř1

CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL

Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh,
tel.: 731 131 951, e-mail: gabriel@ostrava.charita.cz,
ostrava.caritas.cz
8. 8.
VYCHÁZKA
Šestikilometrová vycházka z Třebovic do Děhylova kolem řeky Opavy k restauraci Loděnice. Odjezd vlakem. Sraz v 9 hodin na železničním nádraží Ostrava-Vítkovice.
17. 8. od 14 hodin
KAVÁRNA PRO PAMĚTNÍKY
Moje nejkrásnější prázdniny – vzpomínky na dětství. Pořádá obecně prospěšná společnost Živá
paměť.
22. 8.
VYCHÁZKA
Čtyřkilometrová vycházka po naučné stezce
ze Šídlovce směr Hrabová statek. Sraz v 10 hodin
na zastávce autobusu č. 27 Hotel Bělský les.

TISÍC CHUTÍ SLEZSKÉHO RYNKU
Pestrá nabídka chutných dobrot i produktů, které lze každodenně využívat.
A to vše na jednom místě. Takový je Slezský rynek, kde například místní farmáři
nabízejí maso pouze z malých farem
a domácího chovu. Medaři zase přivážejí medoviny, ručně vyrobené džemy
i bylinné sirupy. Chuťové pohárky dostatečně zasytí tradiční pečivo z Valašska,
podomácku upečené koláče, domácí
chleba, mletý karamel z kravského mléka a pražené oříšky. Ti, kteří tráví hodně
času v kuchyni, si mohou vybrat z různých druhů koření.
Na této oblíbené akci lze zakoupit
i produkty, které vylepšují naše zdraví.
A to například epsomskou sůl, jež má
pozitivní a relaxační účinky na naše sva-

ly, psychiku a celkově přispívá k očistě
organismu. Hezké na pohled a zároveň
vysoce efektivní při každodenní hygieně
jsou mýdlové kytice, mýdla a tuhé šampóny. Rovněž lze koupí podpořit výrobky
handicapovaných, kteří zhotovují různé
tašky, batohy, plyšáky atd. z recyklované
rifloviny.
Slezský rynek se koná na Náměstí
Ostrava-Jih v Hrabůvce od 8 do 17 hodin v termínech:
»» 11. srpna
»» 25. srpna
»» 8. září
»» 22. září
»» 13. října
»» 27. října
»» 10. listopadu

KOLEČKO SPOJUJE PODPOŘÍ MOBILNÍ HOSPIC
Pátý ročník benefiční jízdy Kolečko spojuje se uskuteční 28. srpna v Inline parku
SAREZA na ulici U Cementárny. Sportovní
nadšenci, kteří chtějí pomoci dobré věci, se
mohou na trasu vydat na inline bruslích, koloběžce, handbikeu i invalidním vozíku.
Začátek registrací je v 10 hodin, oficiální
zahájení jízdy je v 11 hodin. Finanční výtěžek

letos poputuje mobilnímu hospici Strom
života. „Během dne bude připraven také doprovodný program na téma život s handicapem. Příchozí se mohou těšit rovněž na celou
řadu exhibicí a workshopů na kolečkách i bez
nich,“ informuje za organizátory Marek Švajný.
Podrobnější informace zájemci najdou
na: www.koleckospojuje.cz.
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Do
obvodu
opět
zavítá Kimedvědí
příběhy
20.našeho
8. Mlsné
nematograf bratří Čadíků. Oblíbený
Meky jehož kořeny spadají
21. 8.projekt,
filmový
před filmem bude promítnut dokument
30 let kinematografu (30 min.)
až do roku 1992. Tentokrát se na Ná22. Ostrava-Jih
8. Havel v Hrabůvce bude
městí
promítat od 17. do 20. srpna.
23. 8. 3 bobule
V letošní nabídce jsou čtyři tituly,
a to začátek
Cesta promítání
domů (17. srpna);
Náměstí Gump –
20:30naučil lidi žít Ostrava-Jih
pes, který
(18. srpna); PrVstupné dobrovolné
vok, Šampon, Tečka a Karel (19. srpna)
a Příšerákovi 2 (20. srpna). Všechna
představení začínají ve 20.30 hodin.
Vstup je zdarma.

SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA SRPEN A ZÁŘÍ
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14 hod.
hodin a následující den odvezeny. Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu
z ostravských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství
odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m³ (vejde se na přívěsný vozík
Pondělí 1. 8.
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Bystřinova 16
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody 24
Úterý 2. 8.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště × Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38

Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 4
Hulvácká 22
Středa 3. 8.
Horymírova 30, 114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 4, 35
Čtvrtek 4. 8.
Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4

Garáže Rudná za ČD
– střed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9
Pondělí 8. 8.
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23,
38, 50
Úterý 9. 8.
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11

za osobní automobil). Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně
odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích! Jaký druh odpadu je možné
odevzdat bezplatně a jaký za poplatek, zjistíte na: www.ozoostrava.cz nebo na
telefonní lince: 800 020 020.

Krasnoarmejců 22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 28, 74
Středa 10. 8.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 1, 21

Pondělí 29. 8.
K Odře × Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 2
Petruškova 20

Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 2
B. Četyny 8
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

Úterý 30. 8.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 40,
60, 87, 133, 108
Výškovická 54, 84, 94
Řadová 18, 34

Čtvrtek 1. 9.
F. Formana 18, 31
M. Fialy 3
V. Jiříkovského 15,
20, 50
J. Maluchy 14, 35
J. Matuška 14
J. Škody 10
V. Košaře 5, 11

Čtvrtek 11. 8.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 52, 62
Výškovická 174
Středa 31. 8.
Proskovická 39, 49, 71 J. Maluchy 75
Drůbeží 1
Plzeňská 3

Pondělí 12. 9.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 21, 39
Na Obecní 6
Stadická 13
Úterý 13. 9.
Dr. Martínka 5, 30,
59, 65
Dr. Šavrdy 1
Zdeňka Chalabaly 3
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova × Fr. Lyska

Středa 14. 9.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská × Sámova
U Lesa 45, 80
Plzeňská 17
Horní 4, 20
Holasova 14
Klegova 74
Edisonova 81
Čtvrtek 15. 9.
Provaznická 1, 49, 72
U Prodejny 7
Klegova 72
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 33, 77
Hasičská 25

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
Lokalita

Ulice

č. o./č. p.

Plocha m2

Účel

Hrabůvka
Zábřeh
Zábřeh
Hrabůvka

Velflíkova
Čujkovova
Pavlovova
Dr. Martínka

385/14
1710/11
1626/67
1439/4

28,23 m²
157,78 m²
14,8 m²
320,14 m²

bývalá kancelář
bývalá restaurace
bývalá trafika
restaurace

Minimální nájemné za m²/rok
1 000 Kč
1 050 Kč
2 400 Kč
25 527 Kč/měsíc vč. DPH

Munipolis

PARKOVACÍ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita

Ulice

Dubina
Dubina

Fr. Formana
Fr. Formana

č. o./č. p.

Číslo stání

01
01

15
31

Nájemné za měsíc
790 Kč
790 Kč

GARÁŽOVÁ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita

Ulice

Dubina
Dubina

Fr. Formana
Fr. Formana

č. o./č. p.

Číslo stání

272/49
271/47

6
4

Důležité informace
z našeho obvodu přímo
do vašeho telefonu

Nájemné za měsíc
1 000 Kč
1 000 Kč

nemovitosti.ovajih.cz

ovajih.munipolis.cz

Můžete nás najít na www.ovajih.cz nebo www.facebook.com/mob.ovajih
KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář

Odbor hospodářské správy

Ing. Radim Navrátil

599 430 469

Odbor správních činností

Mgr. Radek Drong

599 430 293

Odbor majetkový

Mgr. Andrea Miškaříková

599 430 420

Odbor právní

Mgr. Petr Mentlík

599 430 268

Odbor financí a rozpočtu

Ing. Kateřina Blahová

599 430 260

Odbor dopravy a komunálních služeb

PhDr. Daniel Jeřábek

599 430 211

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Petr Halfar

599 430 207

Odbor bytového a ostatního hospodářství

Ing. Blanka Jaloviecová

599 430 256

Odbor investiční

Ing. Stanislav Šplíchal

599 430 278

Odbor sociální péče

PhDr. Linda Nováková Palatá

599 430 450

599 430 331

Odbor školství a kultury

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.

599 430 132

Odbor podpory volených orgánů

Bc. Renata Štroblíková

599 430 289

599 430 331

Oddělení veřejných zakázek

Bc. Kateřina Gemrotová

599 430 395

Odbor vztahů s veřejností

Mgr. Gabriela Gödelová

599 430 490

Odbor strategického rozvoje

Ing. Daniel Adamčík

599 430 341

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská
Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal

599 430 331
599 430 345
599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková

599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA

599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová
Místostarosta
Ing. Otakar Šimík
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík

599 430 268

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad
Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná: místostarostka Hana
Tichánková; šéfredaktorka: Gabriela Gödelová • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181
• Vychází jednou měsíčně, mimo červenec, v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 1. 8. 2022 • Číslo: 7 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 8. 2022 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň,
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak. Fotografie na titulní straně: Martin Grobař, letničkový záhon na ulici Cholevova.

27

www.ovajih.cz

INZERCE

To nejdůležitější, na co byste měli
při výběru školního batohu myslet,
je zdraví a spokojenost vašeho dítěte. A batohy rodinné ﬁrmy BECKMANN, která se pyšní 75 letou tradicí, jsou proto jasnou volbou – děti je
milují a rodiče jim důvěřují.

Samotný batoh pak váží pouhých 940 g.
Batohy mají plno dalších vychytávek.
Batohy pro 1.-3. třídu mají jedinečnou
obracecí kapsu, díky které můžete mít
batoh s obrázkem nebo bez. Obrázek se
tak neokouká a vzhled batohu můžete
měnit podle nálady.

Starostlivé mámy a táty
batohy upoutají kvalitním provedením a především prvky, které myslí
na bezpečnost a zdraví
jejich školáků. Například
školní batoh BECKMANN pro prvňáčky
má dokonale propracovaný ergonomický
zádový systém vyztužený hliníkovou lištou
a bederní pás snižuje zátěž až o 50 %.

NA DESIGNU SE PODÍLÍ I DĚTI
Především děti ocení hravý a originální
design batohů. Ten společně s ilustracemi navrhují přední norští designéři, graﬁci
a ilustrátoři, a to v úzké spolupráci s učiteli, rodiči, ale také s dětmi, které mají ve
výsledném vzhledu významné slovo. To
ony přece batoh po několik let nosí.
Batohy pro děti od dvou let až po studentská léta výrobce vyvíjí a testuje ve spolupráci
s fyzioterapeuty a chiropraktiky, aby byly co
nejohleduplnější k dětskému zdraví. BECKMANN ale zároveň myslí na bezpečnost
a funkční vychytávky. Batohy mají 15 vysoce
reﬂexních odrazek, blikající diodové světýlko
a integrovanou reﬂexní pláštěnku, aby byly
děti nepřehlédnutelné i v šeru, na elektrokoloběžce, nebo pláštěnku použily jako
podložku při sezení na mokré lavičce apod.
Jako jediná ﬁrma nabízí ﬁrma BECKMANN 4 typy batohů pro všechny prvňáčky - Basic, Classic, AIR FLX a MAXI. Takže
si vybere opravdu každý.

Všechny batohy BECKMANN se vyrábí
z vysoce otěru i vodě odolných materiálů
s vysokou gramáží. To jim zajišťuje pevnost
a odolnost při každodenním používání.
A to nejlepší nakonec – BECKMANN
nabízí až čtyřletou záruku v ceně. Proč?
Protože může. Batohy BECKMANN nabízíme již sedm let na českém i slovenském
trhu a jsme největší prodejci v Evropě.
Celou kolekci zdravých batohů BECKMANN můžete zakoupit na našem e-shopu: www.zdravybatoh.cz nebo si jej
můžete přijít vyzkoušet a zakoupit v Ostravě, odkud si vaše spokojené dítko batoh
hned odnese domů, nebo u našich prodejců, které najdete na našich stránkách
www. zdravybatoh.cz.

SC-501320/03

Když školní batoh, tak Zdravý batoh BECKMANN z Norska!
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ŠKODA EKOVA a.s.
Martinovská 3244/42
723 00 Ostrava
www.skodaekova.cz

Pojďte s námi vyrábět
nové tramvaje pro Ostravu!
NÁSTUP IHNED !

U nás se vám bude líbit!
FIREMNÍ BENEFITY:

ZÁMEČNÍK
KOLEJOVÝCH VOZIDEL

HLAVNÍ
PRACOVNÍ POMĚR

H

Hlavní partneři:

Partneři:

Mediální partneři:

SC-501318/02

Generální parter:
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Sledujte naše webové stránky www.skodaekova.cz
v části PRÁCE VE ŠKODA EKOVA
Posílejte svůj životopis na kariera@ekova.cz
Pro více informací volejte na 778 732 657

SC-501317/02

Otevřené pozice:
ELEKTROMECHANIK

| pracovní doba jen 37,5 hodiny týdně
| docházkový bonus 800 Kč při splnění prac. fondu
| propracovaný systém periodických, výkonnostních
i jubilejních odměn
| 5 týdnů dovolené
| 4 dny zdravotního volna
| příspěvek 50% na stravování v naší jídelně
| kantýna i relaxzóna v budově
| příspěvek na penzijní a životní pojištění již po zkušební
době
| příjemní kolegové, které potkáte i na společenských
a sportovních akcích
| MultiSport karta
| poukázky na kulturu, sport, vitamíny po odpracování
1 roku

INZERCE

nebo dr. kdekoliv v Ostravě, nejlépe okolí centra,
Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou,
rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji.
Pošlete SMS, RK nevolat!
Tel.: §ª¤ ¥£ª ¡§2

ŠITÍ ZÁVĚSŮ
A ZÁCLON
NA MÍRU

Taneční škola

… Z A M Ě Ř Í M E … U Š I J E M E … Z AV Ě S Í M E …
OD LÁTKY GRANDUM
28. října 186/30, 702 00 Moravská Ostrava
731 374 375

w w w. l at ky - g r an d u m. cz

SC-500971/05

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

AKCENT Ostrava

ĚV
NOV VĚ
A
OSTR

LÁTKY
BYTOVÝ TEXTIL
GALANTERIE
ESHOP
SC-501310/01

OD LÁTKY GRANDUM
28. října 186/30, 702 00 Moravská Ostrava
731 374 375

SC-501344/01

www.latky-grandum.cz

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA MAXNER

Ostrava Střelniční 6/2 (poblíž Masarykova náměstí)

www.maxner.cz
tel.: 603 116 780
JEDNODENNÍ ZÁ JEZDY
6. 8. ORLICKÉ HORY 590 Kč
– Rozhledna Anenský vrch a tvrz Hanička
13. 8. ZŘÍCENINA VRŠATEC
A HRAD BRUMOV 550 Kč
– Turistika i památky
4. 9. BYLINKOVÉ SLAVNOSTI 550 Kč
– Čejkovice Sonnetor
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SC-501349/01

28. 9. MAĎARSKO – TERMÁLY
MOSONMAGYARÓVÁR 740 Kč
26. 10. RAKOUSKO – VÍDEŇ 690 Kč
– Památky se slevou
28. 10. ČESKO – JESKYNĚ BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ A HRAD PERNŠTEJN 590 Kč
29. 10. RAKOUSKO – RETZ FESTIVAL
DÝNÍ A TERMÁLY LAA
AN DER THAYA 650 Kč

SC-501350/01

10. 9. VINOBRANÍ NA KUKSU 590 Kč
– Slavnosti vína v areálu barokního
zámku
24. 9. ČARODĚJNICKÉ PROCESY 550 Kč
– Velké Losiny – muzeum, zámek,
termály
28. 9. TURISTIKA MORAVSKÝM
KRASEM 550 Kč
– Propast Macocha, Kateřinská jeskyně

www.ovajih.cz

INZERCE

AKCE
ZÍSKEJTE BRÝLOVÉ OBRUBY
V CENĚ DO 2.000,- ZDARMA
Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54
tel.: 596 923 709, mobil: 724 800 424
Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2A (u katastrálního úřadu)
tel.: 596 626 594, 724 800 430

OD ŠPALÍČEK DR. MARTÍNKA 1590/6, OSTRAVA - HRABŮVKA

SC-501289/01

FRANCOUZSKÁ 6167/5, OSTRAVA - PORUBA

www.charon-ova.cz

SC-500974/03

Převozy Non stop 777 334 036

ALŠOVO NÁM. 694,OSTRAVA - PORUBA
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SC-501254/16
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

před čištěním

po vyčištění

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou
baktérie, plísně, alergeny,
choroboplodné zárodky, karcinogeny.
– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory
Zadarmo Vám uděláme kontrolu
jedné šachty kamerou
+420 601 153 200
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SC-501136/03

BADMINTON!

63257291Ë1$'â(1&(

SC-501343/01

POJĎ HRÁT
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SC-501308/01

HLEDÁME TALENTY
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INZERCE

S ﬁnancov
ováním Chytře
ř
nyní ke
k standardním
beneﬁtům zís
í káte i tři
servisní prohlíd
í ky zdarma.

ŠKODA
PLUS

Tři servisní
prohlídky zdarma

Vyberte si z nabídky prověřených oj
o etých vozů z programu
ŠKO
K D
DA Plus mladších 5 let s nájezdem nižším než 250 000 km
a získej
e te mimo jiné až tři servisní prohlíd
í ky zdarma!
Více informací naj
a dete na skod
k aplus.cz nebo v naší autorizované
prodej
e ně. Mimo to vám rádi poradíme také online či telefonicky.

Ilustrační fotograﬁe

SC-501341/01

Váš autorizovaný partner programu ŠKO
K DA Plus:

SLEVA

NA JAKÝKOLIV JEDEN PRODUKT
DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

10 %

(PLATÍ I NA SLEVNĚNÉ
PRODUKTY)

LETNÍ
VÝPRODEJ

Atraktivní

slevy

Mnoho výrazně zlevněných položek z různých kategorií
v OBI prodejnách a v online obchodě OBI. Nákup možný
pouze v obvyklém množství pro domácnosti.
Nabídka platí od 4. 7. do 11. 9. 2022 nebo do vyprodání
zásob. Více informací na obi.cz.

DOKÁŽETE
COKOLIV

OBI OSTRAVA, VÝŠKOVICKÁ 46/3123, 700 30 OSTRAVA, TELEFON: 296 601 501/561
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www.obi.cz
www.ovajih.cz

SC-500967/05

NA VYBRANÉ PRODUKTY
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ZÁVODY VE SPRINTU AUTOMOBILŮ
FREESTYLE MOTOCROSS SHOW
ADAM „SPECIAL“ PESCHEL
& PATRICK PESCHEL
AMERICKÉ VOZY
SOUTĚŽE DĚTÍ
A DALŠÍ...

3. 9. 2022

OD 12 HODIN KVALIFIKAČNÍ ZÁVODY
OD 16 HODIN HLAVNÍ PROGRAM

ULICE HORNÍ MEZI DUBINOU A BĚLSKÝM LESEM, OSTRAVA-JIH
www.roadcircus.cz
www. facebook.com/mob.ovajih
www.ovajih.cz

